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Boundaries in time and space, an analysis of the occurrences and 
boundaries that can be seen in osteological material from Buttle änge 
 
This is a 15hp Bachelor Thesis in Archaeology with an osteological ap-
proach, Uppsala university Campus Gotland 
 
Abstract 
The purpose of this paper is to see what new information can be added 
to the growing knowledge of the site Buttle Änge by analysing the os-
teological materials that have been found in proximity to picture stones 
(trench 4) and the inlying cairn (trench 12) in 2013. This area has been 
used in varying ways for a very long time, on the site graves from the late 

Vendel Period and early Viking Age have been dated in addition to this large 

amounts of ceramic shards and slag indicate that at some point melting and 

pottery had been performed on the site. The focus of this analysis has mainly 

been on identifying the activities that can be seen in the osteological materials 

and to arrange them in a chronological order. The methods implemented have 

been used to see MNI, what species are represented, age at time of death, de-
gree of fragmentation, how hard the cremated bones are burned and in 
the case of non-cremated bones from cow, sheep, goat and pig what part 
of the body is represented. The results of this analysis showed that on 
the north-eastern side of trench 4 was a concentration of bone that indi-
cate animal slaughter. On the south-western end of the trench a cre-
mated human could be identified, this individual was lying next to a 
previously identified grave with an identical level of cremation. The 
graves and the slaughter site were clearly separated. In trench 12 the 
analysis of the cremated bones indicated the presence of two more in-
dividuals than what was previously recorded, this was based on the dif-
ference in age and level of cremation on the fragments used in the age-
ing of the dead. In the cairn non-cremated bones were found, in one of 
the bigger deposits the remains of a human foetus were found. This foe-
tus had likely died soon before or after birth, why it was placed in the 
cairn is unknown but it is not the only case. The results show that this 
place has been used in varying ways and that the previous use of the 
site as a burial ground was likely taken into consideration as long as the 
memory of it lasted in the local community. 
 
Walter Duphorn 
Cramérgatan 3, 621 57 Visby, Sverige 
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Disposition 

Denna uppsats är indelad i fem delar inklusive bilagor. Inledningen är 
den första delen, i denna kommer uppsatsens syfte, källmaterialet som 
har brukats, de frågeställningar som skall besvaras, och forskningshi-
storiken redogöras för. Efter detta följer delen Analysresultat, i denna 
del kommer de analyser som gjorts på det osteologiska materialet och 
undersökningen av deras förhållande till varandra att presenteras. Den 
sista delen är Diskussion i vilken resultaten kommer att analyseras med 
hjälp av relevant forskning för att svara på frågeställningarna. Efter dis-
kussionen kommer slutdiskussionen i vilken frågeställningarna kom-
mer att gås igenom och de svar som hittats presenteras. Avslutningsvis 
kommer en kort sammanfattning ligga som i korta drag redogör för upp-
satsen i sin helhet. I slutet ligger bilagorna där benlistorna och övrig 
relevant information går att finna. 
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Inledning 

Gränser av olika slag kommer vi i kontakt med varje dag i våra liv. Det 
finns en mängd olika typer av gränser, landsgränser, tomtgränser och 
personliga gränser bara för att nämna några få. Vad alla dessa gränser 
har gemensamt är att reglerna för vad som är acceptabelt varierar bero-
ende på vilken sida av gränsen man står på. Dessa gränser är en så na-
turlig del av dagens samhälle att de sällan uppmärksammas, de är helt 
enkelt en del av oss. Även det fysiska materialet som man kan se inom 
dessa olika gränser kan indikera vad syftet för detta område är, exem-
pelvis så är sannolikheten att det hittas mänskliga kvarlevor betydligt 
högre vid en utgrävning av ett gravfält än en husgrund. Gränser i olika 
form fanns självklart även i tidigare skeden i den mänskliga historien 
även fast vetskapen om dem nu är borta. Vad som är av speciellt intresse 
i denna uppsats är de gränser mellan områden som tillskrivs de döda 
och de som brukas av de levande. Jag har valt att studera detta genom 
material från Buttle Änge på Gotland, denna plats valdes då jag själv 
spenderat tid där i en tidigare kurs vilket väckte ett intresse för platsen, 
platsen har brukats över en längre tid på olika vis och det faktum att 
skillnaderna mellan de osteologiska materialen och de aktiviteter som 
kan länkas till dem varierar starkt från varandra vilket ökar möjligheten 
för definierbara gränser mellan de olika aktiviteterna. 

Teoretisk utgångspunkt 

Gränser förekommer inte naturligt, de är en mänsklig skapelse som im-
plementeras för att kontrollera omgivningen. Det finns flera olika grän-
ser, från större gränser som separerar länder och folkgrupper till gränser 
mellan olika aktiviteter på brukade platser. Oavsett vilken typ av grän-
ser det rör sig om så fungerar de endast om de respekteras av de män-
niskor som levde kring gränsen.  

Hur de större gränserna drogs varierar men ofta användes marke-
ringar som var tydliga i landskapet för att påvisa gränserna, exempelvis 
naturligt förekommande markeringar, exempelvis vattendrag eller 
framträdande träd och stenblock. Även mänskligt skapade markeringar 
kunde brukas som markörer exempelvis större gravkonstruktioner, 
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bildstenar eller runstenar (Ericsson 2005:167). Även med dessa marke-
ringar så var dessa gränser ofta mycket diffusa och det var först när det 
första kartläggandet av Sverige som dessa gränser klart markerades.          

Anders Bure ledde kartläggningen av Sverige, den första kartan över 
Sverige skapades mellan åren 1903 och 1926. Efter att denna karta fär-
digställts år 1628 så instiftar Gustav Adolf att Anders Bure skall skapa 
ett lantmäteriväsende vars huvudsakliga syfte var att fortsätta denna 
kartläggning för att tydligt visa de gränser som fanns och hur Hennes 
kungliga majestät bäst kunde förbättra nationen (Sandén 1982:1; Tollin 
2004:192f).  

Detta ger en hastig blick över de större gränserna men då denna upp-
sats fokuserar på en liten lokal så är de mindre gränserna som separe-
rade olika aktiviteter av större intresse. Denna typ av aktivitetsgräns kan 
vara svårare att se då dessa sällan finns med på kartorna vilka ofta kan 
brukas till de större gränserna, endast genom en arkeologisk undersök-
ning kan dessa gränser klart ses. Dessa gränser kan tydligt ses genom 
att studera hur koncentrationer av det arkeologiska materialen förhåller 
sig till varandra, då detta visar på vad platsens syfte var. Då kartlägg-
ning av funnet material på en plats är en av grundpelarna för den arke-
ologiska processen så kan dessa indelningar ses väldigt lätt på en un-
dersökt plats. Då platsen också grävs lager för lager så kan även platsens 
kronologiska utveckling ses (Wikborg & Wikell 2014:41ff).  

Denna typ av analys har genomförts tidigare på arkeologiska 
material men då oftast med fokus på kortare tidsintervaller och större 
områden. Ett exempel på detta är Joakim Goldhahns studier på ritua-
lerna kring konstruktionen av fyra gravplatser från bronsåldern, i vilken 
gravarnas position och de aktiviteter som kunde länkas till deras re-
sande undersöktes med arkeologiska metoder (Goldhahn 2006: 300f). 

Syfte och Frågeställningar 

I denna uppsats kommer platsen att granskas på ett liknande vis som 
Goldhahns gravar men på en mycket mindre skala. Endast två schakt 
från en plats innefattas i studien och fokus kommer ligga på det osteo-
logiska materialet och vad det kan säga om en plats utveckling och inte 
en specifik händelse.  

Syftet med denna uppsats är att analysera schakt 4 och 12 från Buttle 
Änge på Gotland för att se vilka fysiska och kronologiska gränser man 
se mellan olika aktiviteter. Detta kommer göras genom att undersöka 
det osteologiska innehållet i schakt 4 och schakt 12. Då de kremerade 
gravarna är tidigare undersökta så kommer resultatet från denna analys 
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att jämföras mot de tidigare analyserna för att se vilka paralleller som 
kan dras emellan dem. 

 

 
Frågeställningar: 

 Vad visar en osteologisk analys av Buttle änge? 
o Vilka arter finns i varje fyndområde? 
o Hur många individer finns det från varje art? 
o Hur är de bevarade? 
o Vilken ålder har de? 
o Kan kön bedömas? 
o Vilka bruksrelaterade skador kan ses? 
o Går det att skilja på slakt och matavfall? 

 Vilka aktiviteter kan redogöras för? 
 Kan aktiviteterna ges en kronologisk ordningsföljd? 
 Vilka gränser kan ses mellan dessa aktiviteter? 

Källmaterial 

Materialet som kommer brukas i denna uppsats grävdes fram 2013 i 
Buttle Änge (Buttle Nygårds 1:28) på Gotland av studenter från Upp-
sala universitet Campus Gotland. De schakt som kommer att undersö-
kas i denna uppsats är schakt 4 och schakt 12 vilka innehåller både 
brända och obrända ben, hur de ligger kan ses i figur 1. 

Figur 1. Översiktskarta för schakt 1, 3-9 och 12 från 2009 och 2013 års utgrävningar 

vid Buttle änge 
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Schakt 4 öppnades bakom (sydöst om) de bildstenar som står vid Buttle 
Änge, schaktet skulle ursprungligen omfatta 6,5 kvm men under utgräv-
ningens gång så utökades området och slutligen så innefattade schakt 
fyra 27,5 kvm vilka är uppdelade i 24 fyndområden vilka kan ses i fihur 
2 (Andreeff, Melander & Bakunic Fridén 2014:28ff) Marken i schakt 
fyra består av mörk stenblandad jord, inga klar övergångar kunde ses 
mellan lagren i denna jord så endast två har brukats, torv lagret och 
lager 1 under vilken ett moränlager låg. Med hjälp av höjdmätningar 
kunde en klarare lagerföljd i vilken lager ett kan delas in i 4-5 lager 
vilka till en högre grad kan visa på platsens kronologiska utveckling 
med hjälp av inmätta fynd. I botten av detta schakt hittades även en 
brandgrav från vilken kremerat ben från människa, fågel, häst, får eller 
get och potentiellt ko kunde identifieras av Alexander Sjöstrand (Sjö-
strand 2014:3f), samtliga av dessa var mörka till färgen. Denna grav har 
daterats till sen vendeltid och tidig vikingatid genom fyndmaterialet. 
Flertalet fynd gjordes på platsen, bland dem en stor mängd svartgods 
som var centrerad bakom bildstenarna (Andreeff, Melander & Bakunic 
Fridén 2014:83f).  

 

Figur 2. Rutindelning för Schakt 4 

 

Schakt 12 består av en stensättning täckt av ett odlingsröse som delades 
in i kvadranter, K1I till K4I är de fyndområden som ligger innanför rö-
sets kantgräns och de som ligger utanför är indelade i K1U (utanför 
K1I), K2U1, K2U2 (utanför K2I), K3U1, K3U2 (utanför K3I) och K4U 
(utanför K4I), denna indelning kan ses tydligare i översiktskartan på 
nästa sida. (figur 3). Den totala ytan av dessa tio fyndområden är 110 
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kvm. Schakt 12 var indelat i tre lager. Det översta lagret var ett odlings-
röse, detta stenlager innehöll endast obrända ben. Efter det kom Lager 
1 som bestod av stenblandad jord och innehöll mestadels obrända ben 
och glas detta lager sträcker sig över hela området. Det bottersta lagret 
var Lager 2 som inte tog upp lika stor plats, detta lager återfanns i den 
södra och sydvästra delen av schakt tolv och innehöll brända ben, kol 
och artefakter. I denna undersökning hittades en mycket sprid grav-
struktur med en mer tydlig central deposition (12:3), denna grav inne-
höll flera artefakter vilka kan datera graven till 800-tal (Andreeff & Me-
lander 2014:58ff). Stora delar av osteologiska materialet från schakt 12 
har analyserats tidigare 
av Emelie Franzén, i den 
analysen kunde hund, 
katt, hare, ko, får eller 
get, gris, fågel och fisk 
ses bland de obrända be-
nen och människa, hund, 
ko och gris bland det 
brända materialet. Av 
dessa visar förbrännings-
graden på att de mycket 
hårt vitt kremerade frag-
menten av människa 
hund och gris var avsikt-
ligt kremerade och kobe-
nen som endast bar 
eldspår sannolikt brukats 
i matlagning. Majorite-
ten av de mänskliga frag-
menten hittades i kva-
drant 2, dessa visade att 
det rörde sig om minst 
två kremerade individer 
(Franzén 2013:5f) en av 
dem bedömdes till 0-14 
år och har daterats mel-
lan 900 och 1000-tal. 
Den andra ligger mellan 
20 och 30 år, denna indi-
vid hittades i den tydliga 
depositionen. 
                                                              Figur 3. Översiktskarta och rutindelning för  

                                                                   schakt 12                                                                             
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Metod 

Det osteologiska material som har undersökts i denna rapport varierade 
kraftigt, det finns både obrända och olika hårt kremerade ben. I den mån 
det har varit möjligt har minsta antalet individer (MIND), kön, ålder, 
fragmenteringsgrad och förbränningsgrad bedömts. Den våg som bru-
kats i detta arbete kunde endast urskilja fragment på över 1 gram och 
kan sedan endast visa hela och halva gram så de viktmått som tagits är 
inte precisa utan har mest brukats i ett grovt statistiskt syfte. 

Mänsklig åldersbedömning 

De mänskliga fragment som kunde åldersbedömmas har placerats i ål-
dersgrupper framtagna av Torstein Sjøvold (1978). 

Tabell 1. Åldersgrupper enligt Sjøvold 

Infant 0-1 Adultus 18-44 

Infans 1 0-7 Maturus 35-64 

Infans 2 5-14 Senilis 50-89 

Juvenilis 10-24 Adult 18-89 

 

De åldersbedömningar som har gjorts på de kremerade mänskliga frag-
menten har gjorts på två vis, båda av dessa var av fragment av skallta-
ket. Denna metod har valts då den brukades i den tidigare analysen av 
Emelie Franzen (2013) på de kremerade materialet på platsen och möj-
ligheten finns att dessa fragment kommer från samma individer som 
undersöktes då. Denna metod togs från Sigvallius avhandling ”Funeral 
Pyres” (1994), den skapades ursprungligen av Gejvall (1948) men har 
bearbetats. Metoden utgår ifrån skalltakets tre skikt. Dessa skikt är det 
inre och yttre kompakta skikten (lamina interna och lamina externa) 
och det spongiosa skiktet (diploë) emellan dem. Dessa kan brukas ge-
nom att se hur stor del av skalltaket som upptas av de olika skikten. I 
tabell 2 så kan dessa metoder och hur de skall delas in ses. 
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Tabell 2. Åldersindelning av Skalltak enligt Gejvall 1948 med bearbetning av Sig-
vallius 1994. 

 Adultus  

18-44 år  

De kompakta lagren lamina interna och lamina externa och 

dipl är av jämn tjocklek. 

 Maturus 

35-64 år  

lamina interna är nu något tunnare än lamina externa.  

 Senilis  

50-89 år  

De kompakta lamina skikten är mycket tunna och av jämn 

tjocklek. 

 

De åldersbedömningar som gjordes på de obrända spädbarnsbenen har 
gjort enligt metoder från Scheuer och Black (2000). Det faktum att 
dessa ben kommer från en mycket ung individ som fortfarande håller 
på att utvecklas gör det möjligt att datera barnet med en exakthet av en 
eller två veckor vilket endast är möjligt under denna fas i en människas 
liv. De ben som kunde åldersbedömmas var nackbenets bas (pars la-
teralis, Scheuer & Black 2000:61), det första revbenet (costae, Scheuer 
& Black 2000:243) och bäckenets (Coxae, Scheuer & Black 2000:373) 
ischium. På dessa ben tas mått på benens längd och bredd på pars la-
teralis och ischium, på det första revbenet behövdes bara benets längd, 
hur dessa mått skall tas står beskrivet, benens storlek jämförs sedan mot 
en tabell vilken indikerar hur gammalt barnet var vid dödstillfället. 

Animal åldersbedömning 

Då majoriteten av det animala osteologiska materialet kom ifrån kor, 
får, getter och grisar så har Silvers metod (1969) brukats. Denna metod 
tar upp majoriteten av de postkraniala benen på vilka åldern kan bedö-
mas genom att se om epifyserna har växt fast eller inte, dessa har be-
dömts som adulta eller juvenila.  

Då flera av benen tillhör får av infant ålder så har två metoder hittats 
som använts på dessa ben. Den första av dessa skapades av Martín och 
García-Gonzalez (2015) i denna metod tas mått på de intakta rörbenens 
längd och bredd (denna tas på diafysens mitt) dessa jämförs sedan mot 
en tabell där benen placeras in i en av tre faser. Fas ett innefattar foster 
som är yngre än tre månader och i dessa har endast de största av epi-
fyscentren skapats. I fas två så är fostret i slutet av den fjärde månaden 
och dessa epifys centrum har blivit mer tydligt definierade men fortfa-
rande mycket porösa. Fas tre är foster i den femte fostermånaden på 
dessa ben har även sekundär fusionerings centrum framkommit och de 
primära är mycket tydliga och inte porösa. 

En annan metod på spädlamm går att göra på tungbenet (hyoideum). 
Denna metod togs fram av Ahmed och Mahmood (2013). I denna metod 
tas den maximala länden på benen som sedan jämförs mot en tabell likt 
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föregående metod. Denna metod är dock endast brukbar på ofödda 
lamm mellan 8 och 20 veckors ålder, om benen är längre än den maxi-
mala längden så är de över 20 veckor. 

MIND-beräkning 

Minsta antalet individer har beräknats genom förekomsten av mer än 
ett opariga-ben eller sidbestämda pariga-ben eller fler än två obestämda 
pariga-ben inom var art. Även skillnader i storlek och den beräknade 
åldern på olika fragment till samma art har använts i detta syfte.  

Kremeringsgrad 

Bland de kremerade fragmenten har deras färg dokumenterats då den 
kan visa på hur benen har kremerats vilket kan hjälpa att separera de 
utspridda fragmenten, detta har gjorts enligt en metod av Schmidt och 
Symes (2008). Ben som har kremerats under längre tid och höga tem-
peraturer (över 650°) är ofta vita till färgen och har över lag en mycket 
kraftig fragmentering dessa lämnar ofta ett vitt askigt damm efter 
undersökningen. Om fragmenten har en grå färg så har de sannolikt kre-
merats under en kortare tid eller lägre temperaturer (550-600°). Mycket 
mörka fragment har bränts på ännu lägre temperaturer (300-350°) och 
är ofta sotiga, speciellt om de bränts på plats (Schmidt & Symes 
2008:111f). Utöver dessa så har även eldpåverkade fragment påträffats 
vilka inte nödvändigtvis har varit en del av en kremering utan kan ha 
bränts av andra skäl t.ex. vid matlagning. 

Fragmenteringsgrad 

Fragmenteringsgraden på materialet har undersökts genom att den 
största längden på det största och det minsta fragmentet i varje under-
sökt fyndpåse har tagits. Sedan har fragmenten räknats och vägts. Då 
detta material över lag är kraftigt fragmenterat och mycket av det även 
är hårt kremerat och potentiellt krossat så skall detta mest ses som en 
indikator på hur materialet har sett ut. 

Benslagsfördelning 

På det obrända skelettmaterialet har en metod implementerats i ett för-
sök att se vilken typ av avfall det är, den har utförts på fragmenten från, 
ko, får, get och svin. Metoden är tagen från ”Husdjur på förhistoriska 
platser” (Sigvallius 1988:43), i denna metod undersöks de köttrika reg-
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ionerna mot de köttfattiga. De köttrika innefattar de övre och nedre ex-
tremiteterna, ryggkotorna och revbenen och de köttfattiga är kraniet, 
tänder, hand/fotrotsben och falanger. Då ko, får och get har 41% och 
svin 36% köttrika ben indikerar förekomsten av mer än 38.5% köttrika 
ben på en överrepresentation av matavfall och om det faller under 
38.5% på en mer sannolik slaktdeponering. 

Könsbedömning 

Inga metoder kunde implementeras för att se individernas kön på vare 
sig animala eller humana fragment. Ett fåtal av de animala fragmenten 
kunde dock könsbedömmas men samtliga utav dessa var av ben och 
arter som bär tydliga morfologiska skillnader mellan könen, exempelvis 
svinens hörntänder eller tuppens sporre.  

Forskningshistorik 

Fredrik Nordin var de första att arkeologiskt undersöka Buttle Änge, 
detta som en del i en studie av Gotlands bildstenar. År 1911 utfördes 
denna utgrävning i vilken de två bildstenarnas fundament grävdes ut 
och kol, keramik och obrända djurben kunde identifieras vilka tolkades 
som rester efter offer och offermåltid. Inget av detta material daterades. 
Utöver dessa fynd hittades även vad som tolkades som en stenkista vil-
ken bestod av fyra mindre bildstenar (Lindqvist, Gustafson & Nordin 
1941, 1942). Att arkeologiskt undersöka denna plats var en del av mål-
sättningarna för nästa utgrävning av platsen.  

Denna undersökning skedde under år 2009 och var en del av Alex-
ander Andreeffs avhandlingsprojekt Stones and People: Viking Age 
Picture Stones from the Island of Gotland. Detta avhandlingsarbete in-
leddes vid en liknande plats i Fröjel socken år 2007 där likt i Buttle 
kontakten mellan bildstenar och den fossila vägen undersöktes genom 
att platsen grävdes ut och en kronologisk bild av platsens bruk. Denna 
undersökning visade att bildstenen i Fröjel socken bar både likheter och 
skillnader gentemot den Nordin tidigare utfört i Buttle. De skillnader 
som är mest framträdande är att gravdepositionerna innehåller väldigt 
olika gravgåvor för två relativt samtida platser, en slående likhet är dock 
att undersökningen visade att båda platser visade spår på aktiviteter ut-
över de relaterade till gravarna (Andreeff, Bacunic & Fridén 2014; 
Franzén 2013:2).  

2009 års undersökning var likt den från år 2007 fokuserad på den 
fossila vägen, fornminnesplatsen och bildstensplatsen, resultaten från 
denna undersökning användes som stöd vid 2013 års undersökning som 
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var en del av Uppsala universitets Campus Gotlands arkeologistuden-
ters utbildning i fältmetodik (Andreeff, Melander & Bacunic Fridén 
2014). Denna undersökning gav flera intressanta resultat. Undersök-
ningen visade att den fossila vägen var tydlig över fälten men den kunde 
inte ses tydligt vid bildstenarna. Detta kan vägen inte överlappar kro-
nologiskt med platsens bebyggelse. I schakt fyra hittades en stor mängd 
svartgods och slagg, detta plus den höga mängden slagg som hittades i 
schakt 12 visar på en potentiellt industriell keramik och järnframställ-
ning på platsen. Det faktum att mycket av denna slagg ligger på gravar 
visar på ett uppehåll mellan platsens bruk som gravplats och järnfram-
ställningen. Då dessa gravar (schakt tolv, röset) har tidsbedömts till som 
tidigast sent 900-tal men sannolikt senare så visar detta på att järnbruket 
sannolikt först började under tidig eller högmedeltid.  

Vid utgrävningen av röset så kunde gravgåvor från två individer 
identifieras (gravgåvorna visade på en kvinna, daterad till 800 tal och 
en man daterad till sent 900-tal - tidigt till medel 1000-tal). Det faktum 
att gåvorna är från olika tidsperioder, olika kön, olika ålder och att de 
gravlagda individerna är klart separerade visar tydligt att det rör sig om 
två olika individer (Andreeff, Bacunic & Fridén 2014:82f). I schakt 4 
kunde en tydlig gravdeposition ses, då denna grav var av en typ som 
sällan förekom som ensamgrav så kan där potentiellt ligga fler gravar 
som inte upptäckts ännu. Både i schakt 4 och schakt 5 har kremerat ben 
hittades i flera anläggningar där det inte hörde hemma vilket kan bero 
på att de gravar som tidigare låg runt bildstenarna har förstörts av senare 
bruk men det gick inte att visa tydligt i denna undersökning (Andreeff, 
Bacunic & Fridén 2014:83f; Andreeff & Melander 2015:18f). 

Under år 2014 utfördes en fortsättning av 2009 och 2013 års under-
sökningar av Buttle Änge, även denna i undervisande syfte. Denna gång 
utökades undersökningsområdet så att det även innefattade delar av den 
närliggande järnåldersbosättningen. Denna undersökning styrkte teorin 
om ett stört gravfält som påverkats av jordbruk, metallbearbetningen 
och potentiellt en senare boplats. Undersökningen av järnåldersbosätt-
ningen visade att utöver husens stengrunder så kunde flertalet stolphåls-
konstruktioner ses mellan husen, dessa konstruktioner och husen ver-
kade enligt fynden vara kronologiskt kopplade till varandra. Utgräv-
ningen av dessa husgrunder är inte färdig utan fortsatte under år 2015 
där en mer utförlig rapport skall möjliggöras men den är inte färdig-
ställd i skrivande stund.  

Om man ser till de osteologiska undersökningarna så har två stycken 
utförts på benfynden från Buttle änge. Den första av dessa utfördes av 
Emelie Franzén på delar av det material som togs fram i röset (schakt 
tolv). De obrända benen som undersöktes visade på att delar av röset 
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under en tid sannolikt använts som en avfallshög då mycket av det iden-
tifierade materialet är från köttfattiga delar av djuren och flertalet slakt-
spår kunde ses. Bland det kremerade materialet kunde två mänskliga 
individer ses i, ingen av dem kunde klart könsbedömas men den ena av 
dem (ID:2561) kunde åldersbedömmas till mellan 18 och 44 år och den 
andra (ID:1765) var svårare att bedöma på grund av för få brukbara 
fragment men individen var sannolikt under 14. Det faktum att dessa 
gravar var ihopblandade och flertalet kremerade djur återfanns med 
dem försvårade arbetet (Franzén 2013).  

Det kremerade material som togs fram bakom bildstenarna (schakt 
4) analyserades av Alexander Sjöstrand. I denna analys så kunde män-
niska, fågel, nöt, fisk, häst och får/get ses, majoriteten av de identifie-
rade fragmenten (20 av 35) tillhörde människa som bedömts som 
vuxen. Endast en individ från var art kunde ses, men det faktum att 
materialet var mycket fragmenterat och ytterst få fragment kunde bedö-
mas gjorde det svårt att få fram ytterligare information (Sjöstrand 
2014).  

Källkritik 

Det faktum att Buttle Änge fortfarande undersöks och det i nuläget finns 
relativt få textuella källor att arbeta med gör det svårt att göra en djupare 
analys i nuläget. Om man ser till rapporten av Andreeff, Melander och 
Bakunic Fridén (2014) så ger den en god bild av det arkeologiska 
materialet och de händelser som de kan länkas till. Tyvärr är dateringen 
av det arkeologiska materialet inte färdigställd vilket gör det svårt att 
ge materialet en klar datering. Det finns en stratigrafi över Schakt 4 som 
med några av daterbara inmätta fynd vilket kan ge en potentiell tidsho-
risont över lager 1, denna sträcker sig mellan graven i botten som date-
rats till sen vendeltid och tidig vikingatid fram till den övre delen som 
daterats till 1800-tal med ett mynt. Tyvärr så kan denna inte effektivt 
brukas då det osteologiska materialet har behandlats separat från det 
arkeologiska. Detta faktum har gjort att fokus ligger på att få fram en 
kronologisk ordning på de händelser som det osteologiska materialet 
vittnar om och inte mer exakt var det hamnar i tiden. 

Franzéns (2014) rapport ger en mycket tydlig bild av det kremerade 
materialet, detta har lett till en ganska klar bild av hur kremeringspro-
cessen gick till och hur området ursprungligen brukades. Båda rappor-
terna har lagt fokus på det material som hittades i gravarna. Detta fokus 
på det kremerade gör det möjligt att jämföra med undersökningen från 
Andreeff och Fridéns (2007) undersökning av Fröjel stenstugus bilds-
tensplats där det endast hittades kremerade benfragment vilket ger en 
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ökad kunskap om kremeringen men detta fokus har gjort att det obrända 
benen från Buttle Änge har hamnat i skymundan. Detta kan ses då en 
påse som innehåller över 600 gram obränt ben, vilket är nära den totala 
mängden obränt ben som genomgicks i Franzéns rapport, står represen-
terad men här endast innehåller ett fragment på 5,3 gram från hund. I 
denna uppsats har den ursprungliga påsen undersökts och den visade 
sig innehålla bland annat ett mänskligt spädbarn som kommer att be-
handlas senare.  

Slutligen om man ser på den osteologiska rapporten på graven från 
Schakt 4 av Sjöstrand (2014) så blev den färdigställd efter den arkeolo-
giska rapporten och är därför inte en del av den, det hade varit intressant 
att se om den osteologiska undersökningen som genomfördes och den 
status den kan indikera överensstämmer med den bedömning som kan 
ses genom studier av det arkeologiska materialet. 
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Analysresultat 

I denna analys har runt 3000 gram benfragment undersökts. Av dessa 
tillhörde omkring 56 % schakt 4 och 43 % schakt 12. I schakt 4 var 
majoriteten av fragmenten obrända och i schakt 12 så var majoriteten 
kremerat. Först kommer resultaten från schakt 4 och 12 att presenteras 
och sedan kommer de länkar som kan dras mellan schakten att granskas. 

 

Schakt 4 

Från schakt 4 har 41 fyndpåsar undersökts, av dessa innehöll 25 stycken 
obränt ben och 17 stycken bränt ben, de obrända benen hade en total 
vikt av omkring 1550 gram och de brända 187 gram. Fragmenteringen 
var över lag hög, i tabellen på nästa sida (Tabell 4) är samtliga påsar 
från schakt 4 listade med grundläggande information om var påse, 
såsom vikt, antal fragment kondition (om både bränt och obränt påträf-
fades så står den vanligast förekommande först) och fragmenterings-
grad.  

Av det obrända så var 175,5 gram från torvlagret vilket låg i tre påsar. 
Benmaterial i torvlagret fanns i ruta 5, 6 och 7 de djur som kunde ses 
var ko, häst och får/get. Ett framstående fragment av dessa var en del 
av vänster bäcken (coxae) från häst, vad som var intressant med detta 
fragment var dels att det var det största fragmentet som analyserades i 
denna undersökning, både till vikt och storlek. Fragmentet som var det 
enda fragmentet i ruta 5 var som mest 16,1cm långt och 8 cm brett med 
en vikt på 151 gram, alltså nära på en tiondel av den totala vikten av de 
obrända benen i schakt 4. Detta fragment bar också tydliga slaktspår, 
det bar flera skärspår och var kluvet genom den bakre delen av bäckenet 
(ischium), denna klyvning var 9,5 cm lång. Tabell 3 visar hur materialet 
fördelades i torvlagret. 

Tabell 3. Artfördelning och vikt i torvlagret 

 

 

 

 

 

 

Fynd-

område 

Ko Häst Får/Get Vikt 

5  1  151 

6 1  1 18 

7 1  1 6,5 
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Tabell 4. Vikt, antal, skick och fragmentering på samtliga påsar i schakt 4 

 

ID Fynd-

område 

La-

ger 

Antal 

frag-

ment 

Bränt/ 

Obränt 

Vikt 

(gram) 

Minsta 

(cm) 

Största 

(cm) 

1234 1 1 4 OB. 2,5 1,0 3,3 

1642 1 1 21 B. 14 1,1 2,8 

1228 2 1 9 OB. 14 1,1 8,3 

3045 2 - 18 B. 35 0,9 4,6 

3046 2 - 16 OB. 41,5 0,5 4,3 

1659 3 1 6 OB. 7,5 1,0 4,0 

1392 4 1 8 OB. 10,5 1,4 4,4 

1395 4 1 2 B. 1,5 1,5 2,2 

1041 5 Torv 1 OB. 151 16,5 16,5 

1349 5 1 53 OB. 95 0,7 10,8 

1634 5 1 1 B. -1 2,1 2,1 

1030 6 Torv 2 OB. 18 2,4 8,2 

1254 6 1 69 OB. 94 0,8 8,8 

1668 6 1 6 B. 5 2,0 2,9  

1047 7 Torv 3 OB. 6,5 3,7 6,2 

1772 7 1 34 OB. 44,5 1,6 6,2 

1647 8 1 1 OB. 1 2,0 2,0 

1648 8 1 3 B. 6,5 0,9 2,5 

1838 9 1 3 OB. 1,5 1,2 2,2 

1298 10 1 2 OB. 2 1,4 2,7 

2137 10 1 1 B. 1 2,1 2,1 

2161 11 1 13 OB. 33 1,7 9,4 

1293 12 1 181 OB.  253 1,0 7,7 

2132 12 1 1 B. -1 1,4 1,4 

1289 13 1 85 OB. 154 0,9 6,3 

2167 13 1 5 B. 1 1 2,6 

1284 14 1 84 OB. 140 1,1 6,6 

1551 15 1 132 OB. 265,5 0,7 8,0 

2175 15 1 3 B. 3 1,4 2 

2953 16 1 12 B. 10 1 2,8 

2946 18 1 27 OB. 21,5 1,4 3,9 

2774 19 1 21 OB. 49 2,0 9,3 

2965 20 1 3 B. 2 1,2 2,1 

2776 20 1 49 OB. 85,5 1,0 6,3 

2769 21 1 20 OB. 18 1,1 3,3 

2767 21 1 6 B. 2 1,1 2,4 

2798 23 1 8 B. 5 1,2 2,5 

2740 24 1 2 B. -1 1,1 2,2 

2787 24 1 2 OB. 3 3,1 6,0 

3276 lösfynd 1 172 B. 98 0,7 7,9 

1776 ? ? 1 OB. -1 2,2 2,2 
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Schakt 4, Lager 1. Obränt benmaterial 

 

Då schakt 4 endast består av två lager utöver den fyndtomma moränen 
så återfanns resten av det genomgångna materialet i lager 1. Det 
obrända fragmenten i lager 1 bar en total vikt av omkring 1375 gram 
och återfanns i samtliga rutor undantaget 16,17,22 och 23. Nio arter 
kunde identifieras i materialet, hund, katt hare, ko, får, get, gris, häst 
och höna. Av hund, katt, hare, häst och höna kunde endast en individ 
från varje art ses i materialet, dessa arter var även de med minst frag-
ment, från 1 till 19 stycken. Den största kategorin viktmässigt var ko 
med 298,5 gram och 56 identifierade fragment. Härnäst kommer kate-
gorin får/get, då får och getter är mycket lika varandra på en skelatal 
nivå så skapades en kategori för de som inte kunde bedömas säkert till 
en av arterna. Denna kategori innehöll 91 fragment med en vikt på 
136,5 gram, om de fragmenten som tillskrevs får och get individuellt 
läggs till denna kategori så blir vikten 231 gram och 116 fragment. När 
det gäller ben från gris så kunde 65 fragment identifieras vilka hade en 
sammanlagd vikt på omkring 146 gram. Av dessa så hade får, get, 
får/get och gris minst två individer medan ko hade minst tre.  

Mind-beräkning och åldersbedömning  

Nöt bedömdes till tre individer då tre olika av den tredje kindtanden 
(Molar 3) i höger överkäke (maxilla) tydligt kunde identifieras, två av 
dessa var adulta (ID:1284,1289) och en var juvenil (ID:2776). Två får 
kunde ses då en helt fusionerad överarms (humerus) ledkula (caput hu-
meri) återfanns vilken fusionerar mellan 3 och 3,5 års ålder (ID:2161) 
och den översta påväxtdelen (epifys, olecranon) av ett armbågsben 
(ulna) var helt öppen vilket visar att individen är under 2,5 år gammal 
(ID:1289) detta visar på att det måsta vara två individer (Silver.1969). 
Get bedömdes som två individer då två av den andra högra kindtanden 
(molar 2) i underkäken (mandibula) återfanns (ID:1293,1289). Får/Get 
har behandlats helt separat från de fragment som bedömdes som får och 
get individuellt och två av den vänstra kindtanden i underkäke 
(ID:1293) vilka bar slitningar som gjorde det omöjligt att placera dem 
hos får eller get ger får/get en MIND på två. Även förekomsten av två 
intakta exempel av det tredje tåbenet (phalang 3) av varierande storlek 
i ruta 14 (ID:1284) visar på minst två individer. Hos gris kunde två av 
den andra kindtanden i höger underkäke ses (ID:1254, 1289) vilket vi-
sar att det fanns minst två individer. 
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Tabell 5. Fördelning av identifierade arter och individer i fragment av obränt ben i 
lager 1. 

Art Antal Fragment Vikt (gram) MIND 

Hund (Canis) 12 14 1 

Katt (Felis) 19 5,5 1 

Hare (Lepus) 1 Under 1 gram 1 

Ko (Bos) 55 297,5 3 

Får (Ovis) 26 68,5 2 

Get (Capra) 9 26 2 

Får/Get 91 136,5 2 

Häst (Equus) 8 59 1 

Gris (Sus) 66 147 2 

Höna (Gallus) 6 8 1 

 

Det material som har identifierats har i tabell 6 på nästa sida listats efter 
den ruta de fanns i, de arter som kunde identifieras och den samman-
lagda vikten på de identifierade fragmenten. Ruta 12 står ut då alla iden-
tifierbara förutom har kunde identifieras i denna ruta. 13 rutor innehål-
ler minst tre arter och 8 innehåller fler än fyra. Om man jämför detta 
mot den totala vikten på fyndpåsarna så verkar det finnas en direkt länk 
mellan mängden ben och antalet identifierade arter. I ett försök att un-
dersöka benets är spritt över gravfältet har Figur 2 på sida 27 vilken 
visar hur arterna och mängden ben förhåller sig till varandra. 

Patologier och Skeletala förändringar 

Inga av fragmenten bär några sjukdomsspår men ett fåtal av fragmenten 
har skador som kan visa på hur djuren brukats. Två fragment från ko i 
ruta 6 ha skador, det ena var ett strålben (radius) med skärspår från en 
juvenil individ. Det andra var den andra hörntanden i vänster överkäke 
som har en speciell slitning som närmast kan beskrivas som u-formad, 
potentiellt kan denna ha skapats genom koncentrerat slitage under en 
längre tid, potentiellt från ett betsel vilket indikerar att denna tand kan 
ha tillhört ett bruksdjur. Ett till ben från ko med skärspår hittades i ruta 
20 (ID:2776), i detta fall rörde det sig om ett fotben (CT). Även får/get 
hade två fragment med slaktspår, det första av dem var ett revben från 
ruta i ruta 12 (ID:1293) det andra en tappkota (axis) från ruta 1284 
(ID:1284) som var avhuggen rakt igenom ”tappen” (facies articularis) 
vilket visar att huvudet har huggits av på denne individ, det är okänt om 
det skedde när individen var vid liv. En hörntand från överkäke på gris 
var uppmärksammas då denna hade en helt tvådelad rot, detta var in-
tressant då normen för dessa tänder är en singulär rot som spretar lite i 
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rotens botten. Detta är inte sjukligt utan sannolikt en genetisk anomali 
(Tonge & McCane .1973 .s9f)  

Tabell 6. Fördelning av art och total vikt av obränt ben i Schakt 4, lager 1. 

ID Hund Katt Ko Häst Får Get Får/Get Gris Höna Hare Vikt 

(gram) 

1         1  -1 

2 1  1 1 1    1  61 

3  1 1        4,5 

4   1    1    7 

5   1    1 1   78 

6 1  2 1 1  2 1   60 

7   1    1 1   35 

8            

9        1   1 

10            

11   1  1 1 1 1   16 

12 1 1 2  1 1 1 1 1  130 

13   1  1 1 1 2   48 

14   2 1 1  2 1   100,5 

15   2  1  1 1 1 1 75 

16            

18  1   1  1    16 

19     1  1 1   27 

20   1  1 1 1 1   55,5 

21     1  1 1   9 

23            

24       1    2 

?       1    -1 

 

Benslagsfördelning 

Tabell 7 på nästa sida representerar de köttrika respektive köttfattiga 
områdena. Det faktum att de köttfattiga är i en klar majoritet, till stor 
del på grund av det höga antalet tänder. Då det köttrika benen ligger på 
totalt 21,05% alltså ganska långt under 38,5% så indikerar det starkt att 
detta är rester efter slakt, detta styrks av att denna starka skillnad även 
kan ses på viktfördelningen mellan de olika avfallstyperna.  
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Tabell 7. Fördelning av fragmentantal, procent och vikt av 

                      slakt respektive matavfall i schakt 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Könsbedömning 

Ett fåtal av fragmenten kunde könsbestämmas, ett fragment visar på galt 
(ID:1551) i ruta 15, ett från en sannolik gettacka (ID:2161) i ruta 11 och 
ett från en tupp (ID:1293) i ruta 12. Fragmentet som visar på galt var en 
del av emaljen på en hörntand från underkäken, det faktum att den bar 
kraftiga lister vilka finns på galtens hörntänder kunde klart placera den. 
Fragmentet från en sannolik gettacka var av den främre delen av bäck-
enet (illium) dess långa smala form kunde tydligt separera det från fårets 
och benets vinkel och formen på ytan där bäckenet möter korsbenet in-
dikerar att det rör sig om en hona. När det gäller fragmentet som be-
dömdes tillhöra tupp så var det ett fragment av ett fotben (tarsome-
tatarsus) med en tydlig sporre vilket inte förekommer hos hönor. 

Arkeologiska fynd 

Två arkeologiska fynd hittades bland benmaterialet i schakt 4, en slagg-
bit med förglasning i ruta 11 (ID:2161) och en bit lerklining i ruta 13 
(ID:1289), dessa har bedömts av Alexander Andreeff. 

Slaktavfall Antal % Vikt (gram) 

Kranium 25 10,12 79 

Tänder 116 46,96 314 

Hand/Fotrotsben 28 11,33 103 

Falanger 26 10,52 16,5 

Summa 195 78,94 512,5 

Matavfall    

Revben 14 5,66 25 

Kotor 14 5,66 45 

Övre extremiteter 15 6,07 55,5 

Nedre extremiteter 9 3,64 32,5 

Summa 52 21,05 158 
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Schakt 4, Lager 1. Bränt benmaterial 

Det brända benmaterialet förekom endast i lager 1, totalt så fanns det 
180 gram kremerat ben i schakt 4. Av dessa var 147 gram mörkt kre-
merade, vilket indikerar en lägre förbränningsgrad, och 33 gram grått 
och vitt kremerade vilket visar på en mer intensiv kremering. 

De hårt kremerade är spridda över området i små depositioner från 
under ett gram som lägst till tio gram som högst. I majoriteten av fallen 
var fragmenten inte identifierbara, många av dem såg ut att komma från 
rörben. I endast ett fall kunde arten ses bland dessa fragment, detta var 
kroppen (corpus) av ett revben (costae) i ruta 6 vars skarpa kant och 
storlek indikerade får eller get (ID:1668).  

När det kommer till de mörkare kremerade fragmenten så kunde 
långt mer ses. Dessa fragment är fördelade mellan tre fyndpåsar, 1642 
i ruta 1, 3045 i ruta 2 och 3276 som registrerats som ett lösfynd i lager 
1. Av dessa är 1642 och 3045 av speciellt intresse då människa kunde 
ses i dessa påsar.  

I påse 1642 fanns 21 fragment av kraftigt fragmenterat mörkt kreme-
rat ben med en vikt på 14 gram, av dessa kunde ett fragment som vägde 
1,5 gram identifieras som en del av en människas bröstben (sternum). 

I påse 3045 var materialet mindre fragmenterat, här fanns det 18 frag-
ment med en vikt på 35 gram. I denna påse kunde underkäkens gång-
järnsled (processus condulus) på både vänster och höger sida identifie-
ras även flertalet fragment av tänder och en del av en nackkota (Verter-
brae cervicale) kunde identifieras i regionen kring huvudet. Även lägre 
delar av den mänskliga kroppen var representerade, tre fragment av 
ländkotor med en sammanlagd vikt på 7,5 gram kunde också tydligt ses 
i detta material, det faktum att två av dessa har en kotkropp med en 
snävare vinkel visar på att de sannolikt är den 5e och 6e ländkotorna. I 
denna påse kunde även en del av ett muskelfäste på kons strålben (tu-
beriositas radii) ses.  

Påse 3276 var den största av de mörkt kremerade påsarna med en 
total fragmentvikt på 98 gram och 172 fragment, bland dessa kunde ko, 
får/get och gris ses. Det faktum att den endast är märkt som lösfynd gör 
det omöjligt att placera den bättre än i att den kommer från lager 1 men 
dess förbränningsgrad och det faktum att benen var mycket sotiga stäm-
mer överens med fragmenten i ruta 1 och 2. Hur det kremerade förhåller 
sig till det obrända kommer att undersökas senare i resultatet när grän-
serna på platsen skall granskas.  
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Schakt 12 

Från schakt 12 har 21 fyndpåsar undersökts, av dessa innehöll 14 
stycken endast kremerat benmaterial, fem stycken enbart obränt ben, 
och två stycken med en likvärdig mängd av både kremerat och obränt 
ben. Påsarna med kremerat material hade en total vikt av omkring 650 
gram, de med obrända ben omkring 650 gram och de blandade runt 50 
gram. Då schakt tolv är uppdelat på ett annorlunda sätt än schakt fyra 
både hur fyndanläggningarna är konstruerade och lagerantalet så kom-
mer materialet att presenteras i en annorlunda ordning. Först kommer 
resultatet av det brända och det obrända som analyserat presenteras var 
för sig i tabellform, hur och var det är placerat i schakt 12 och hur det 
förhåller sig till resultatet från den tidigare undersökningen av Franzén 
(2013). Precis som för schakt 4 så har en tabell skapats där samtliga 
påsar har redogjorts för gällande antal fragment, total vikt, skick och 
fragmenteringsgrad skapats, Tabell 8. 
 

Tabell 8. Vikt, antal, skick och fragmentering på samtliga påsar i schakt 12. 

ID Fynd-

område 

La-

ger 

Antal 

frag-

ment 

Bränt/ 

Obränt 

Vikt 

(gram) 

Minsta 

(cm) 

Största 

(cm) 

2100 K1U 1 8 OB. 21 2,3 7,6 

2000 K1U 2 1 B. -1 1,5 1,5 

3039 K1U 2 746 B. 222 0,2 4,0 

3040 K1U 2 7 B. -1 0,5 1,4 

3041 K1I 2 161 B. 108 0,4 4,1 

2470 K2U 1 13 OB. 25 0,1 6,0 

3032 K2U1 2 2 B. -1 1,0 1,6 

3033 K2U1 2 216 B.  84,5 0,1 3,4 

3034 K2U1 2 17 B. OB. 24 1,0 4,7 

3035 K2U1 2 124 B. 167 0,5 3,0 

3043 K2U2 2 86 B. 23 2,0 3,4 

3044 K2U2 2 19 B. 6 1,0 2,0 

1511 K2I 1 634 OB. 354 0,1 12,0 

3030 K2I 2 30 B. 13 0,7 2,2 

3031 K2I 2 75 B. OB. 25,5 0,1 2,1 

1791 K4I 1 5 OB. 3,5 1,2 3,8 

3036 12:3  15 B. 7,5 0,1 2,2 

3037 12:3  37 B. 44 0,5 5,2 

3038 12:3  151 B. 131 0,7 4,4 

1134 Stenpack 1 98 OB. 160 1,0 10,5 

2900 Lösfynd  9 B. 4,5 0,4 2,2 
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Schakt 12, Obränt benmaterial 

Samtliga fyndpåsar med enbart obrända ben från schakt 12 som under-
sökts i denna analys gjordes i lager 1 och dem med blandat material från 
lager 2. Fynden av obränt ben gjordes i stenpackningen, innanför sten-
sättningen och utanför stensättningen. 14 arter kunde ses i materialet 
människa, hund, katt, hare, ko, får, get, gris, groda, mus, höna, gås och 
en obestämd fågel. Från alla arter utom hund, katt, får/get och gris 
kunde endast en individ ses i materialet. Bland dessa kunde från 1 till 
17 fragment identifieras från varje art. Får/get var den största kategorin 
både gällande fragmentantal och vikt med 96 identifierbara fragment 
med en vikt på 86,5 gram. Till skillnad från schakt 4 så fanns det i 
schakt tolv ganska mycket material från individer bedömda som infant, 
dessa individer kom från människa, får/get och gris och katt. 

Mind-beräkning och åldersbedömning 

Av hund kunde mind-beräkningen bestämmas till två då de överarms-
ben, strålben och armbågsben som sannolikt tillhörde samma individ då 
de gick att para ihop omöjligt kan kopplas till det handrotsben (speci-
fikt, CR+CI) tillhörande hund (kontrollerades mot räv) som också hit-
tades i samma fyndpåse (ID:1511). Bland fragmenten av katt identifie-
rades två av höger skulderblad (scapula), en av dessa var juvenil (ID: 
1511) och den andra adult (ID:1134). Får/get kunde bedömas till minst 
7 individer, fem av dessa var av infant ålder och två betydligt äldre. 
Detta kunde ses då fyra exemplar av höger lårben (femur) från ofödda 
infant individer kunde ses (3 i ID:1134, 1 i ID:1511), två ben från röst-
lådan av minst en individ som var nyfödd eller i slutet på graviditeten 
(ID:1511). Två vuxna individer kunde ses då två stycken av höger 
fotrotsben (ID:1511, specifikt, CR) och två av den andra hörntanden på 
vänster sida (ID:1134) från äldre individer kunde identifieras. Mind-
beräkningen på gris blev fyra, detta kunde ses då flera fragment visade 
på förekomsten av vuxen individ och det faktum att tre av höger över-
arms ledhåla (fossa olecrani) mot armbågsbenet (ID: 1511) från indivi-
der bedömda som infant förekom. 

 

Tabell 9. Fördelning av identifierade arter, vikt, och mind-beräkning av obränt ben i 

schakt 12. 

Art Antal Fragment Vikt (gram) MIND 

Människa (Homo) 11 5,5 1 

Hund (Canis) 24 49,5 2 

Katt (Felis) 39 20 2 

Hare (Lepus) 3 1,5 1 

Ko (Bos) 2 27 1 



22 
 

Får (Ovis) 17 29,5 1 

Get (Capra) 2 1 1 

Får/Get 96 86,5 7 

Häst (Equus) 2 62,5 1 

Gris (Sus) 40 25 4 

Höna (Gallus) 3 5 1 

Sädgås (Anser) 1 6,5 1 

Fågel 10 6 1 

Groda (Rana) 2 Under 1 gram 1 

Mus (Mus) 1 Under 1 gram 1 

 
Tabell 10 visar hur det obrända materialet är fördelat i schakt 12, om 
benen har speciella skador eller andra anmärkningar så presenteras det 
när materialets placering i schaktet presenteras. Endast i stenpack-
ningen och innanför stensättningen i kvadrant två hittades större depåer 
av obränt ben. 

Tabell 10. Fördelning av art, antal individer och total vikt av obränt ben i Schakt 12. 

Art Sten-

pack 

K1U K2U K2U1 K2I K4I 

Människa     1  

Hund 1 1   2 1 

Katt 1  1  2  

Hare 1    1  

Ko 1      

Häst 1 1   1  

Får 1    1  

Get     1  

Får/Get 4 2 2  4 1 

Gris 2 1 1 1 3 1 

Höna 1      

Gås 1      

Fågel 1    1  

Groda     1  

Mus     1  

Vikt 

(Gram) 

112,5 21 15 1,5 188 2,5 

Benslagsfördelning 

Som för schakt 4 har en analys av de representerade kroppsområdena i 
avfallet gjorts även för schakt 12. Om man ser på resultatet av denna 
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tabell så visar den på att avfallet hade en jämn fördelning mellan kött-
rikt, och köttfattigt, vilket indikerar matavfall. Denna tolkning skall 
dock inte tas för allvarligt, dels då majoriteten av materialet kommer 
från två depositioner så denna tabell talar mest för dem. Utöver det kom 
majoriteten av de köttrika benen från de späddjur som hittades i dessa 
depåer vilket sannolikt har påverkat resultatet. Resultatet finns repre-
senterat i tabell 11. 
 

Tabell 11. Fördelning av fragmentantal, procent och vikt av 

                     slakt respektive matavfall i schakt 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schakt 12, Bränt benmaterial 

Samtliga av de 16 påsarna som innehöll kremerat material innehöll 
fragment som var vita eller brun-grå till färgen, de var alltså kremerade 
hårdare än de mörka från schakt 4. Samtliga fynd av kremerade ben 
gjordes under stenlagret majoriteten av dem kom från områden utanför 
stensättningen även de ben som hittades i anläggning 12:3 låg utanför 
stensättningen. Endast fyra påsar kom från anläggningarna innanför 
stensättningen, en påse är endast markerad lösfynd.  

Det faktum att stora delar av materialet från schakt 12 redan har un-
dersökts gör det svårt att få en bra bild av området av den anledningen 
kommer resultatet från den tidigare undersökningen (Franzén 2013) att 
brukas i nästa del där händelserna som skett på platsen och de gränser 
som kan ses skall undersökas.  

Sju arter kunde ses i materialet, dessa var människa, hund, katt, häst, 
får/get, gris och ett fragment som stämmer överens med mård. Männi-
ska och häst var de största kategorierna viktmässigt med 46,5 respektive 
46 gram i vikt, människa var innehöll många fler fragment med 66 mot 

Slaktavfall Antal % Vikt (gram) 

Kranium 13 8,60 23,5 

Tänder 26 17,21 30 

Hand/Fotrotsben 26 17,21 22,5 

Falanger 14 9,27 11,5 

Summa 79 52,31 87,5 

Matavfall    

Revben 10 6,62 5,5 

Kotor 6 3,97 3,5 

Övre extremiteter 31 20,52 28 

Nedre extremiteter 25 16,55 36,5 

Summa 72 47,68 73,5 
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hästens 21.  De arter som kunde ses och deras position i schaktet finns 
representerade i Tabell 12 
 

Tabell 12. Fördelning av identifierade arter, vikt och mind-beräkning av bränt ben i 

schakt 12. 

Art Antal Fragment Vikt (gram) MIND 

Människa (Homo) 66 56,5 2 

Hund (Canis) 26 20 1 

Katt (Felis) 1 Under 1 gram 1 

Får/Get 9 8 1 

Häst (Equus) 21 56 1 

Gris (Sus) 4 6 1 

Mård? 1 Under 1 gram 1 

Får/Get/Ko tänder 21 4,5 - 

 

Den enda arten som kunde bedömas till fler än två individer var männi-
ska, detta kunde göras då skallfragment från människa som hittades i 
olika delar av schakt tolv (ID:3039 i K1U och ID:3038 i 12:3) vilka 
visade på olika åldrar och förbränningsgrad, dessa kommer att redovi-
sas för när deras placering presenteras. De mest representerade arterna 
var människa häst och hund vilka alla återfanns i fem av de sex anlägg-
ningarna vilket kan ses i tabell 13. 

Tabell 13. Fördelning av art och total vikt av kremerat ben i Schakt 12. 

Art Män-

niska 

Hund Katt Häst Får/Get Gris Vikt 

(Gram) 

K1U 1 1  1 1 1 26 

K1I 1 1  1 1  25 

K2U1 1 1  1 1 1 35 

K2U2 1   1   3 

K2I  1   1  2,5 

12:3 1 1 1 1  1 63,5 

 

Då stora delar av materialet från schakt tolv har undersökts tidigare 

(Franzén 2013) skall resultatet från denna analys jämföras mot den ti-

digare för att se om det finns några skillnader som kan tillföra ny in-

formation. 

Stenpackningen 

Stenpackningen var ett lager av röjningsten som skapade ett odlings-
röse, under detta framkom en cirkelformad stensättning (Andreeff, 
Welin & Bacunic Fridèn 2014:88f). Från stenpackningen kom endast 
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en fyndpåse (ID:1134) som endast innehöll obrända ben. Oåsen inne-
höll 160 gram av vilka 112,5 kunde artbedömmas. De arter som kunde 
ses var hund, katt, hare, ko, får, får/get, häst, gås, höna och en obestämd 
fågel.  

Sex fragment kom från obestämd fågelart, deras storlek visar att de 
kan komma från samma individ, de har jämförts mot samtliga av de 
fågelarter som finns i Uppsala universitet Campus Gotlands osteolo-
giska laboratorium och stämde inte helt överens med någon av arterna 
men stämde bäst överens med benen från rovfåglarna då de var kom-
pakta, mycket lätta och hade skarpa kanter. Det faktum att samtliga rov-
fåglar har en form skapad för ett liv i luften och majoriteten av de övriga 
fåglarna delar sin tid mellan mark och luft kan visa att denna fågel inte 
nödvändigtvis var en rovfågel men sannolikt en fågel som spenderade 
mycket tid flygandes.  

Den största kategorin viktmässigt var ko men det var endast två frag-
ment, en del av lårbenskroppen (corpus femoris) och ett fotrotsben (C4) 
som stod för hela vikten.  

Får/get var den största kategorin enligt fragmentantalet med 33 iden-
tifierbara fragment. Tolv av dessa kom från individer bedömda att vara 
av infant ålder. Tre av dessa ben, ett överarmsben, ett lårben och ett 
skenben (tibia) var intakta vilket möjliggjorde en åldersbedömning 
(Martín & García-Gonzalez 2015:81ff), samtliga av dessa ben hamnade 
under bedömningen fas 1 vilket visar att de var i slutet av den tredje 
eller början av den fjärde fostermånaden. Detta resultat bör tas med en 
nypa salt då dessa ben potentiellt kan vara ben från get, men då får och 
getter har en dräktighet av samma läng med små variationer i dräktig-
hetens intervaller så kan resultatet fortfarande ge en relativt god bild av 
fostrens ålder. Det faktum att de ben som inte var intakta visar på att 
denna ålder sannolikt stämmer för dem med.  

Även ben från spädgris fanns i denna fyndpåse, tyvärr har ingen me-
tod för deras ålder hittats men deras form och storlek separerar dem från 
spädbenen från får/get. Inga av benen bar några tydliga slaktspår, lår-
bensfragmentet från ko bar potentiella skärspår med benet var skavt vil-
ket gjorde det svårt att säkerställa.  

Samtliga ben från höna var från vingarna (två humerus, 1 radius) 
kraftigt skavda och saknade tydliga ledändar vilket överensstämmer 
med ben som blir kvar efter en måltid. Detta skilde från de andra benen 
från fågel vilka alla var i väldigt bra skick.  

Ett fåtal arkeologiska fynd har hittats i denna påse som tolkats av 
Alexander Andreeff. Fem stycken fragment med en vikt på 7,5 gram 
från vad som sannolikt är moderna tegelplattor och ett fragment av 
brunbeige lera, på 1,5 gram vilket bedömdes som lerklining. 
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Innanför stensättningen. 

Kvadrant 1 Innanför stensättningen 

Från fyndområde K1I kom bar en påse (ID:3041), den innehöll 161 
fragment av bränt ben med en vikt på 108 gram som togs upp i lager 2. 
De arter som kunde identifieras var människa, hund, får/get och häst. 
Ett av de mänskliga fragmenten var av en rot till en molar och en del 
språngbenet (talus). I Franzéns rapport så har gris, får/get, ko och en 
mänsklig individ identifierats i lager två. Denna individ har åldersbe-
stämts som adult då den innehöll skallfragment som indikerar en vuxen 
ålder men en tandrot från en framtand som visar på en yngre individ 
(Franzén 2013:9), potentiellt kan de mänskliga fragmenten komma från 
samma individ. 
 

Kvadrant 2 Innanför stensättningen 

Från lager 1 i K2I undersöktes en påse (ID:1511), detta var den största 
påsen som undersöktes i schakt 12. Påsen innehöll 634 fragment av 
obränt ben med en vikt av 354 gram. Denna påse innehöll fragment från 
människa, hund, katt, hare, får, get, häst, gris, fågel, groda och mus.  

De mänskliga benen kom från ett spädbarn, detta kunde ses då samt-
liga fragment av infant storlek och var helt ofusionerade. Tre av dessa 
ben var intakta och kunde brukas för att få fram en relativ ålder, dessa 
ben var basen av nackbenet (pars lateralis) som visade på en ålder mel-
lan 36-38 veckor, det första revbenet som visad på över 40 veckor och 
en del av höftbenet (ischium) som visade på en ålder mellan 38 och 40 
veckor (Scheuer & Black 2000:61f, 243f, 373f). Inget indikerar mer än 
ett spädbarn så sannolikt kommer dessa från samma individ som var i 
slutet av graviditeten potentiellt efter födseln vid dödstillfället.  

Precis som i stenpackningen så förekom flertalet ben från får/get och 
gris från infanta individer. Två av benen, två lårben, från får/get var 
intakta och kunde åldersbedömmas. Likt de funna i stenpackningen så 
hamnade de fas ett och kunde därför bedömas till slutet på tredje början 
på fjärde fostermånaden (Martín & García-Gonzalez 2015:81ff). Även 
två intakta delar av unga får/gets tungben (hyoideum) tympano-
hyoideum kunde identifieras, den maximala längden på dessa visade att 
de kom från individer som var över 20 veckor, alltså precis i slutet på 
graviditeten eller precis efter födseln (Ahmed & Mahmood 
2013:547ff).  

Gris kunde bedömas till minst tre individer (2 infant, 1 äldre) och får 
till minst fyra (2 infant, två äldre).  

Hund och katt kunde bedömas till minst två vardera då det hos båda 
förekom fragment från individer av olika storlekar, i övrigt kunde högst 
en individ ses hos var art. Denna påse finns även i Franzéns rapport men 
den innehåller där endast ett ben, en del av underkäken (mandibula) 
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med tänder från hund (Franzén 2013:10), detta fragment stämmer över-
ens storleksmässigt med de större rörbenen som identifierades från 
hund.  

Utöver detta kunde ben från fisk och kremerad människa ses i lager 
1. Från lager 2 kom två påsar (ID:3030, 3031), från dessa kunde bränt 
ben från hund och får/get och obränt ben från får/get och gris ses. Hund 
och får/ get återfinns även i det kremerade materialet från kvadrant 1 
lager två som identifierats tidigare, bland detta kunde även människa 
och ko ses. Människan kunde bedömas närmast som adult. Obränt ben 
från ko, får/get, gris och katt hade också identifierats (Franzén 
2013:10f). 
 

Kvadrant 4 1nnanför stensättningen 

Från K4I kom en påse från lager 1 (ID:1791) som vägde 3,5 gram och 
innehöll 5 fragment, tre av dessa kunde artbestämmas till hund, gris och 
får/get. Den tidigare undersökningen hade bränt och obränt ben som 
inte klart kunde artbestämmas men de obrända tolkades som animala 
och de brända som mänskliga (Franzén 2013:13). 

Utanför stensättningen. 

Kvadrant 1 utanför stensättningen 

Fyra påsar kom från K1U en av dessa innehöll obränt ben och kom från 
lager 1 (ID:2100) och tre innehöll kremerat ben och kom från lager 2 
(ID:2000,3039,3040). De obrända benfragmenten från lager 1 var 8 
stycken och vägde 21 gram, av dessa kunde hund, får/get, häst och gris 
ses, ett av får/get benen visar på en individ av infant ålder. Av påsarna 
med kremerat benmaterial från lager 2 kunde endast en visa vilka arter 
som var representerade (ID:3039). I denna påse kunde människa, hund, 
får/get, häst och gris identifieras.  

Bland de mänskliga fragmenten fanns flertalet fragment från skallta-
ket (21st), av dessa kunde två användas vid åldersbedömning. Hos ett 
av dessa ar det inre skalet (lamina interna) betydligt tunnare än det yttre 
(lamina externa) vilket visar på maturus. Hos det andra fragmentet var 
både det inre och yttre lagret mycket tunna, men det inre var fortfarande 
lite tunnare, detta fragment kunde bäst bedömas som mellan maturus 
och senilis. Om dessa fragment kommer från samma individ vilket ver-
kar sannolikt så kan den bedömas till en ålder omkring 50 till 64 år då 
maturus visar på en ålder mellan 35 och 64 år och senilis mellan 50 och 
89 år.  

I påse 3039 hittades ett arkeologiskt fynd vilket har bedömts av Alex-
ander Andreff som ett fossil från någon form av snäcka, om detta var 
en del av gravens ursprungliga nedläggning är oklart. I lager 2 kunde 
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två kremerad människor som bedömdes som juvenil respektive adult 
ses, dessa bedömningar gjordes på skalltaksfragment (Franzén 2013:9). 
 
Kvadrant 2 Utanför stensättningen  

Av de sex påsar från denna kvadrant var en märkt K2U vilken innehöll 
obränt ben och låg i lager 1 (ID:2470), fyra från K2U1 vilka innehöll 
bränt ben och låg i lager 2 (ID:3032,3033,3034,3035) och två från 
K2U2 vilka också innehöll bränt ben och låg i lager 2 (ID:3043,3044). 
Bland de obrända benen från K2U kunde, katt, får/get och gris ses, frag-
ment från får/get och gris visade på individer som var av infant ålder. I 
K2U1 förekom bränt ben från människa, hund, häst och två obrända 
tänder från gris, samtliga av de mänskliga benen var från rörben (två 
från vänster överarm och en från ett skenben) och kunde inte brukas för 
att få fram en ålder.  

Från K2U2 kunde endast två arter ses dessa var människa, från vilken 
en del av kilbenet kunde ses (Sphenoidale, ala minor), och häst. Den 
tidigare undersökningen visade varierande förbrända fragment av obe-
stämda arter och obrända ben från ko i lager 1, och ben från obränd katt, 
får/get bedömda som juvenil och bränt ben från människa och djur, 
samt bränd människa och obränd gris under kantkedjan (Franzén 
2013:12). Potentiellt kan de får/get fragment som bedömdes som infant 
i denna rapport kopplas till de som bedömts som juvenila i den tidigare 
då de ben som beskrivs som infant i denna undersökning endas kan bli 
det då de överensstämmer med de klart åldersbestämda benen från sten-
packningen (ID:1134) och K2I (ID:1511). 
 

Anläggning 12:3  

Denna anläggning öppnades i en brandgravsdeposition som påträffades 
under utgrävningen i anläggning K2U1. Denna brandgrav var låg runt 
20 centimeter från stensättningen och var täckt med medelstora stenar. 
Benen togs upp i ett 20 centimeter djupt med flera artefakter, dessa 
kommer återbesökas senare (Andreeff, Melander & Bacunic Fridén 
2014:73f). Benen som undersökts från detta schakt kommer från tre på-
sar (ID:3036,3037,3038) med en sammanlagd vikt på 182,5 gram. Män-
niska, hund, häst och gris har identifierats.  

Huvud, övre extremiteter, ryggrad och nedre extremiteter kunde ses 
bland det mänskliga materialet. Av de mänskliga benen kunde fyra 
stycken brukas i ett åldersbedömmande syfte, samtliga av dessa var 
fragment av skalltaket. Tre av dessa bedömdes som adultus då de inre, 
mellersta och yttre lagren var av jämn tjocklek. Det tredje fragmentet 
var lite uppluckrat och kunde inte helt tydligt brukas men det låg mellan 
adultus och maturus. I den tidigare undersökningen (Franzén 2013:11f) 
i 12:3 kunde en mänsklig individ ses, fragment av ögonhåla hade en 
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tunn kant och fragment från underarmen hade en ”gracil form” vilket 
indikerar en kvinna mer än en man. Denna individ bedömdes som 
adultus, en pågående fusionering av den sagittala suturen visar på en 
ålder över 25 år (ID:2561).  

Skillnad i fragmentens kremering indikerar att det kan röra sig om 
två individer. Med denna individ hittade ben från hund, ko och gris. 
Ytterligare en påse (ID:2882) med mänskligt, ko gris och hund hade 
identifierats som potentiellt kan tillhöra den tidigare undersökta indivi-
den. 
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Diskussion 

Identifierbara händelser, ordningsföljd och gränser 

I denna del kommer de resultat som kom från den osteologiska analysen 
att jämföras mot den osteologiska rapporten för att se vad som kan till-
läggas den existerande kunskapen om Buttle änge. Precis som tidigare 
kommer schakt fyra presenteras först och sen schakt 12. 

Schakt 4 

I schakt fyra kunde två händelser ses tydligt i denna osteologiska ana-
lys, den första av dessa var den kremerade individen i ruta 1 och 2. Vid 
utgrävningen så påträffades en kremeringsgrav daterad till vendeltid ti-
dig vikingatid (i anläggning 2 i ruta 9 och 22). Dessa ben undersöktes 
2014 av Alexander Sjöstrand, vid undersökningen så kunde människa, 
häst, ko, häst/ko, får/get och fågel. Storleken på de mänskliga fragmen-
ten visade att det inte var ett barn men en fullvuxen ålder kunde inte 
avgöras (Sjöstrand 2014:4). Båda dessa material var mörkt kremerade 
och väldigt sotiga. Det faktum att gravarna var mycket sotiga kan indi-
kera att kremeringen skett på plats, men det faktum att det i båda gra-
varna var väldigt lite utav individerna som faktiskt var gravlagt kan in-
dikera en separat bålplats från vilken ben samlades ihop och sedan de-
ponerades (Gejvall 1969: 468f; Arcini 2005:63f). Detta plus det faktum 
att ruta 2 och ruta 9 ligger precis bredvid varandra visar på en relation 
mellan materialen.  

För att utesluta möjligheten att det rör sig om samma individ så har 
benlistan från Sjöstrands jämförts mot resultatet från ruta 1 och 2. De 
har bedömts som två separata individer då av de fragment som kunde 
identifieras så förekom underkäkens gångjärnsled (processus condulus) 
på både höger och vänster sida, med detta som bakgrund så kan dessa 
gravar nu behandlas som separata. Ett faktum att de identifierade frag-
menten från människa kommer från samma regioner på kroppen är 
också intressant, då det bara finns två individer så kan det i nuläget inte 
tolkas som mer än ett sammanträffande. 

Om man ser på de djurarter som hittades med individen i ruta 9 och 
22 så indikerar de en högre status än den som låg i ruta 1 och 2. Av 
speciellt intresse är hästen då den var en viktig del av samhället och ofta 
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förekommer i gravar med högre status. Potentiellt fungerade hästen i 
graven som en länk till guden Odens häst Sleipner, den kan även repre-
sentera vanliga hästar, båda är ofta avbildade på bildstenar. Analyser på 
de intilliggande bildstenarna har dock inte visat på denna bild men då 
den mindre av stenarna var för eroderad för att ens tydligt visa att rist-
ning har skett så finns möjligheten (Andreeff 2012:137f).  

De övriga benen kommer från köttdjur vilket ofta nedförs som offer, 
potentiellt undantaget fågeln vars art är obestämd. Om det rör sig om 
en rovfågel så hade det indikerat en hög status då det kan länka indivi-
den till falkenering vilket var en sysselsättning som endast eliten i ett 
samhälle kunde syssla med (Sten 2013:228ff).  

I ruta 1 och 2 utöver människa fanns endast ett identifierbart frag-
ment vilket var ett skenben från ko, bristen på statusindikerande arter 
såsom häst och rovfågel visar på en lägre status. I rapporten så presen-
terades en teori om att det potentiellt kan ha legat ett tidig vikingatida 
mindre gravfält på platsen mellan schakt 4 och 12 då den begravnings-
form som graven i ruta 9 och 22 har inte överensstämmer med normen 
för ensamgravar (Andreeff, Melander & Bacunic Fridén 2013:88f). Det 
faktum att det nu kan konstateras att de finns minst två individer på 
platsen med en lik kremeringsprocess är inte nog för att bevisa att där 
ligger ett gravfält men det visar tydligt att det inte rör sig om en ensam-
liggande grav.  

Allt det andra kremerade materialet var mycket hårdare bränt med 
enbart vita och grå fragment. Dessa kremerade fragment stämmer 
mycket bättre överens med de funna i schakt 12 än de från schakt 4. Om 
man skulle ta ståndpunkten att dessa fragment faktiskt kommer från 
schakt 12 hur har de då hamnat över stora delar av schakt 4, en möjlig-
het är jordbruk. Platsen har brukats över en längre tid och har i olika 
faser blivit utsatt för olika typer av bruk, spår efter smältning, keramik-
produktion och jordbruk kan ses på platsen. Om jordbruk är ansvarigt 
för spridningen från schakt 12 till schakt 4 så har det sannolikt gått rätt 
över det potentiella tidig vikingatida gravfältet som skulle ligga mellan 
de båda schakten, vilket kan vara anledningen till att det varit så svårt 
att se, detta kan även innebära att det mänskliga material som under-
söktes i schakt 4, ruta 1 och 2 i denna uppsats också kan ha flyttats från 
sin ursprungliga nedläggningsplats, men det faktum att de representerar 
lika mycket av den mänskliga kroppen som de skyddade benen från ruta 
9 och 22 talar emot detta. 

Spridningsbilder 

En spridningsbild över hur det kremerade materialet var spritt över 
schakt 4 har skapats med hjälp av rutindelningen (figur 4). Denna bild 
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innefattar enbart de kremerade fragment som undersöktes i denna 
undersökning, graven som undersöktes av Alexander Sjöstrand är inte 
representerad.  

Figur 4. En spridningsbild av kremerat benmaterial i schakt 4. De arter som har iden-

tifierats finns representerade i rutorna. Vikten är färgkodad. 

Figur 5. En spridningsbild av obränt benmaterial i schakt 4. De arter som har identi-

fierats finns representerade i rutorna. Vikten är färgkodad. 
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Som tidigare nämnt så var majoriteten av det osteologiska materialet 
från schakt 4 obrända benfragment huvudsakligen från ko, får/get och 
gris. Det faktum att samtliga av dessa är vanliga slaktdjur djur och de 
representerade kroppsregionerna huvudsakligen kommer från delar 
med mindre kött visar på att det kan vara ett slaktmaterial (Davis 
1987:25).  

Precis som för de kremerade fragmenten så har en spridningskarta 
skapats för de obrända fragmenten (Figur 5) för att se om benens pla-
cering i schaktet kan visa på några gränser mellan de olika bentyperna. 
Om man ser till denna karta så kan en tydlig koncentration ses i den 
högra (nordöstra) halvan av schaktet. Samtliga av rutorna i denna kon-
centration innehåller ben från ko, får/get och gris. Samtliga rutor med 
över 100 gram obrända ben visar att denna koncentration sannolikt fort-
sätter in i schakt 5. Om man ser till de rutor där större mängder obränt 
ben i schakt 5 har hittats så är det möjligt att detta stämmer men då 
benmaterialet i schakt 5 inte är undersökt så kan det tyvärr inte verifie-
ras i nuläget. Något som också är intressant är att koncentrationen av 
svartgods överlappar slaktkoncentrationen men deras mer centrala delar 
är separerade (Andreeff, Melander & Bakunic Fridén 2014:42f, 83f).  

Kartan visar också att fynden av obrända bendepositioner under 10 
gram är koncentrerade på den vänstra (sydvästra) halvan av schaktet. 
Hur dessa små depositioner kom till är oklart. Potentiellt så kan dessa 
fragment ha spridits från den kraftigare koncentrationen på den högra 
sidan på samma vis som de hårt kremerade fragmenten, potentiellt ge-
nom markbruk.  

Något som också framstår från kartan är en gräns mellan de begravda 
individerna i rita 1, 2 och 9, 22 ligger separerade från koncentrationen 
av obränt material, om denna separation var medveten eller ett samman-
träffande är oklart. Detta kan självklart vara ett sammanträffande, men 
det är också möjligt att när platsen brukades för slaktavfall så levde 
fortfarande minnet av gravplatsen vilket kan ha påverkat dess position. 
När platsen sedan började brukas för jordbruk så kan denna kunskap ha 
gått förlorad då jordbruket bedrevs rätt över det möjliga gravfältet. För 
att se om det ligger någon sanning i detta påstående så måste området 
mellan schakt 4 och 12 undersökas närmare. 

Schakt 12 

Om vi nu ser på schakt 12 så kan inte denna typ av spridning ses då 
majoriteten av be kremerade fragmenten är spridda över området och 
majoriteten av de obrända benen undersökta i denna undersökning är 
funna i två påsar (ID:1134, 1151). Om man jämför detta röse med en 
beskrivning av en vikingatida stensättningar och området kring dem i 
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relation till en boplats i Västergarn så finns det vissa likheter. Både 
obrända och kremerade ben har identifierats vilkas placering indikerar 
att lokal aktivitet kan ses i samtliga lager, de arter som fanns represen-
terade i det obrända materialet var människa, häst, ko, får/get och gris, 
människobenen har bedömts tillhöra gravarna. (Carlsson 2011:127f). 
Detta visar att deponering av material utan relation till gravar på grav-
konstruktioner förekommer även på andra gotländska platser, hur snart 
efter att graven anlades som dessa deponeringar skedde är okänt.  

Överlag så visade analysen av det kremerade materialet i schakt tolv 
inte på många nyheter, vad som kunde ses var att två fler individer än 
de två som tidigare redogjorts för potentiellt kunde ses i röset. En av 
dessa är den sannolikt nya individen i ruta K1U (ID:3039) som bedöm-
des ligga runt maturus och senilis vilket separerar den från de tidigare 
bedömda individerna. Ruta K1U beskrivs tillsammans med K2U1, och 
K2U2 i den arkeologiska rapporten som ett brandgravslager där av-
gränsningar mellan de olika koncentrationerna var svåra att se (Andre-
eff, Melander & Bacunic Fridén 2014:66f).  

En begravning som dock kunde avgränsas var den i 12:3. Denna in-
divid bedömdes som adultus på de intakta skallfragmenten, denna be-
dömning överensstämmer med den tidigare analysen (Franzén 
2013:11f), men de fragment som analyserades av Franzén var hårdare 
kremerade än de som undersöktes här vilket kan indikera en ny individ. 
Det faktum att häst hittades med individen kan visa på en högre status 
(Sten 2013:228ff). Denna grav har i rapporten nämnts som den sanno-
likt centrala graven i denna gravkonstruktion vilket förklarar det kre-
merade materialets lite ojämna distribution. I denna grav hittades ett 
speciellt fynd som kan hjälpa att datera graven, ett hängsmycke/brakteat 
som har bedömts komma från folkvandringstid men kan vara så sent 
som vendeltid. Ett fynd av djurornamenterad kedjegarnityr som starkt 
indikerar en datering till 800-talet vilket kan flytta dateringen närmare 
vikingatiden (Andreeff, Melander & Bacunic Fridén 2014:86, 106ff).  

Det faktum att endast denna grav tydligt kan särskiljas både till utse-
ende och innehåll medan brandgravsdepåerna i övrigt är utspridda med 
mindre mängder ben kan visa att individen eller individerna i denna 
grav behandlades mer försiktigt än de andra, vilket kan visa på en högre 
social status. Oavsett om det är tre eller fyra individer i röset så är de 
osteologiskt underrepresenterade med huvudsakligen kraniala frag-
ment. Detta kan visa på att individerna inte begravdes intakta utan att 
ben avlägsnades i symboliskt syfte, potentiellt för begravning vid annan 
plats (Arcini 2005:63f). 
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Spädbarn och späddjur 

När det kommer till de obrända benen så är spädbarnet självklart av 
speciellt intresse. Då detta barn inte sågs i utgrävningen så dokumente-
rades inte dess position i relation till det övriga materialet i avfallsde-
poneringen vilket gör det mycket svårt att bedöma individen. Det fak-
tum att barnet är obränt och dess relativt höga placering i röset avgrän-
sar det från de övriga gravarna. Om man ser till andra rösen så är det 
inte ovanligt med spädbarn gravlagda i utkanterna på rösen.  

Anledningen till varför de placerades i dessa är okänd, en teori är att 
det kan bero på det faktum att de inte tilläts att ligga på de kristna kyr-
kogårdarna då de inte var döpta och därför inte hade en själ vilket ute-
slöt dem från Guds himmel (Janstad 2007:11ff). Denna typ av begrav-
ning länkas ibland till mylingar (även kallare myrding, mording och 
gast) vilka enligt svensk folktro var gengångare av mördade spädbarn 
som sedan har gömts. Mord av spädbarn var inte ovanligt i det för-
kristna bondesamhället då det då var lagligt att sätta ut spädbarn, detta 
gjordes sannolikt oftast av ogifta kvinnor för att inte stämplas som horor 
(Schön 1998:45ff).  I bronsåldersrösen så har fynden av spädbarnsben 
ibland tolkats som spår av en offerkultur (Wehlin & Schönbäck 
2012:79). Något som tillhör normen och överensstämmer med andra 
gravläggningar av spädbarn i rösen är dess placering i utkanten av röset. 
Ett flertal gravplatser på Gotland har sekundärbegravningar med späd-
barn, röset vid Hau i Fleringe, Simunde-graven i Hörsne och röset i 
Stora vikers för att nämna ett par. Huruvida dessa gravar är ett historiskt 
eller förhistoriskt fenomen är ännu oklart (Lindquist 1976, 1977; Fran-
zén 2012:10f).  

Något som är lite intressant är det faktum att det i avfallsdepone-
ringen även hittades en rik mängd ben från mycket unga djur av gris 
och får/get, om det finns en relation eller om det är ett sammanträffande 
är ännu oklart. Detta är konstigt då det faktum att benen från får/get inte 
är särskilt långt komna i sin utveckling visar att de inte var födda, alltså 
kom benen antingen från missfall, rovdjursangrepp eller slakt av dräk-
tiga honor.  

Om man ser på möjligheten att det kan röra sig om missfall så är det 
möjligt att ett par stycken har fått det, speciellt i grisens fall då de får 
mellan sex och tio (beroende på om den är vild eller inte) kultingar, men 
det faktum att så många har identifieras av get/får gör att det verkar 
osannolikt då dessa endast får en eller två lamm/killingar per graviditet.  

Då flera av får/getbenen har åldersbedömts till slutet på den tredje 
fostermånaden så verkar det mer sannolikt att detta var oönskat då får 
huvudsakligen är eftertraktade för sin ull till bland annat textiler och 
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getter för mjölk. En död i detta stadie hade stoppat gethonans mjölkpro-
duktion och för att ullproduktion ska vara lönsam så krävs att fårets föds 
och växer upp för att producera maximalt med ull (Theorell 2013:8f).  

Hos svin så finns det flera anledningar till en förlust av kultingar, en 
anledning är ökad risk för infektion. Spädgrisdödligheten är högre hos 
äldre suggor då födseltiden är längre för dem så kultingarna kan dö av 
syrebrist, de är även större och klumpigare och trampar ofta ihjäl kul-
tingar av misstag (Olsson & Svendsen 1999).  

Då det inte kan ses om dessa ben är från dödfödda eller levande kul-
tingar så kan inget sägas säkert, men som hos fåren och getterna är det 
osannolikt att de dödats avsiktligt då de endast kan tillföra kött vilket 
kräver tid och det faktum att inga spår av tillagning eller bearbetning 
kan ses.  

Granskning av hur många infant bedömda individer det är och det 
faktum att så få vuxna individer kan redogöras för i schakt tolv från får 
och get så kan det indikera att djuren drabbades av en sjukdom som 
orsakade missfall men lät det dräktiga djuret överleva, exempelvis 
klamydia (Pezzanite 2009:8f).  

Om man ser på möjligheten att det är död av ett dräktigt djur så måste 
något speciellt skett, potentiellt en svältperiod som skapade ett behov 
av djurets kött, rovdjursangrepp, sjukdom eller en större fest av något 
slag som krävde mat eller offer. Om man ser till mängden ben från 
får/get av födande ålder i schakt 12 så finns fler individer an infant ålder 
vilket indikerar att om slakt av honorna var anledningen till dessa läm-
ningar så deponerades de inte på samma plats. Möjligtvis kan de ligga 
i schakt 4 där två individer var från får, get och får/get har påvisats.  

Om det rör sig om rovdjursangrepp så skulle sannolikt fler ben från 
adulta individer ses sannolikt med skador från angreppet. 

Huvudsakligen i uteslutande syfte kommer möjligheten att det var 
offer att undersökas. Offer förekommer runt om i världen under olika 
tider, exempel följer. Offer av lamm förekommer ofta vid speciella till-
fällen till exempel på St. Georges dag i Bulgarien (Stefansen 2013:92f) 
även fullvuxna djur offrades, i antika Grekland så fanns det flera offer-
ritualer där gravida djur av olika slag offrades (Bremmer 2005:155ff) 
och på Gotland kan djuroffer kan ses i fynd från bronsåldersrösen 
(Wehlin & Schönbäck 2012:79f). Vad som talar emot möjligheten att 
det är ett offer är dels att de offer som kan ses på platsen är en del av 
kremeringsbegravningarna, och att dessa kontexter sannolikt kom till 
efter den tidiga vikingatiden då Gotland hade kristnats och offerkul-
turen hade försvunnit och då denna typ av offer har inte identifierats på 
ön tidigare. 
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Minnesgränser? 

 
Tidigare så nämndes det at det var sannolikt att de som begravde barnet 
kände till att det var en gravplats, om man spekulerar att de visste att 
detta var en begravningsplats så är det möjligt att de även visste att offer 
var en del av den tidigare begravningsformen och några av benen i gra-
ven kom från ett försök till ett offer. Flera andra gravar av spädbarn 
innehåller offergåvor av olika slag. Men även om detta är fallet så är 
det osannolikt att de gäller får/getbenen då ben av identisk ålder även 
hittades i det mer sentida stenlagret.  

Potentiellt så kan ytterligare en gräns påvisas men till skillnad från 
de tidigare som var fysiskt påvisbara så är denna knuten till minne. 
Denna typ av minnesknutet bruk studerades i anknytning till skepps-
sättningarna i Ansarve hage utanför Visby. Här kunde en tydlig skillnad 
mellan skeppssättningarnas bruk och de påvisade brukstiderna ses, vil-
ket kan länkas till den lokala befolkningens minne och bild av lämning-
arna (Wehlin 2011:106f).  

Fokus i denna uppsats har varit på de rent fysiska gränserna som kan 
ses men om man jämför den försiktighet med vilken slaktavfallet har 
deponerats och jordbrukets destruktiva effekt på gravfälten kan visa på 
en typ av minnesgräns, en grav kan endast respekteras så länge som 
kunskap om den finns kvar i det levande samhället.  

Denna typ av gräns kan potentiellt även ses i sophögen med spädbar-
net. Då ingen av de andra fallen med spädbarn i rösen innefattade sop-
högar så verkar det osannolikt att de skulle vara fallet. Sannolikt så har 
detta spädbarn placerats i stensättningen då kunskapen om den fortfa-
rande fanns kvar i samhället. Vid ett senare tillfälle när stensättningens 
innehåll inte fanns kvar i det lokala minnet utan det potentiellt bara tol-
kades som en hög med sten så ändrades platsens bruk och sopor och 
sannolikt även sten från den brukade marken omkring lades ovanpå.  

Något som kan indikera detta ytterligare är det faktum att endast i 
stensättningen och i spädbarnsgraven/avfallshögen så förekom rika 
mängder av ben från infant får/get och gris. Då avfallet från stensätt-
ningen inte är dokumenterat och de fynd som kan ha hittats i dessa kon-
texter har behandlats separat så är det svårt att klart länka dessa två 
fyndpåsar. Men om de hör ihop så indikerar det att delar av materialet 
från avfallshögen ovanpå graven kan vara mer recent vilket kan vissa 
på denna tidsbundna minnesgräns. Dessa typer av gränser är självklart 
svåra att bevisa, de enda som vet vilken kunskap som fanns på platsen 
var de som bodde där och de går tyvärr inte att fråga.  
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Slutdiskussion 

Huvudmålet för denna uppsats var att studera de osteologiskt knutna 
händelsernas ordningsföljd och de gränser som separerade dem, fråge-
ställningarna som ställdes i uppsatsens början kommer nu att redovisas 
för att se vad som framkommit. 
 

Vad visar en osteologisk analys av Buttle änge?  
Mycket av det som kunde ses i det kremerade materialet var redan känt 
genom tidigare rapporter men några nya saker har framkommit. Det 
finns definitivt en och potentiellt tre nya individer representerade i det 
kremerade materialet. Den första av dessa var den kremerade individen 
i ruta 1 och 2 i schakt 4, inga fynd finns dokumenterade från denna grav 
men förbränningen visar på en länk till den intilliggande graven i ruta 9 
och 22 som kunde dokumenteras till sen vendeltid-tidig vikingatid 
(Andreeff, Melander & Bakunic Fridén 2013:88f). Den andra var indi-
viden som i schakt tolv K1U kunde åldersbedömmas till maturus-senilis 
vilket skiljer från de tidigare individerna som ligger på adultus och en 
juvenilis. Den tredje var en potentiell andra individ i 12:3 då de kreme-
rade fragmenten i denna undersökning var mindre fragmenterade och 
hade en mindre hård kremering. Vare sig dessa individer är bland de 
tidigare dokumenterade eller först identifierade i denna analys så ändrar 
de inte platsens bedömning som en gravplats för människor.  

Det obrända materialet hade mer information att tillföra då detta 
material ägnats mycket lite tid både i de tidigare osteologiska undersök-
ningarna och i den arkeologiska rapporten. I schakt fyra så var ko, får, 
get och gris de vanligast förekommande arterna, genom att analysera 
fördelningen av kroppsregioner som fanns representerade bland dessa 
arter visade på att detta material var slaktavfall (Davis 1987:25). De 
obrända benen i schakt 12 var svårare att analysera. De här vanligast 
förekommande arterna var får, get och gris, förekomsten av flertalet in-
divider av infant ålder från dessa arter var ansvariga för deras överre-
presentation. Vilken typ av avfall det rör sig om är svårt att säga, det 
kan tolkas som matavfall men om benen från späddjur avlägsnas så 
stämmer det bättre överens med slaktavfall. Mindre depositioner av 
brända och obrända ben återfanns över schakt 4, dessa fragment var vitt 
och grått kremerade vilket liknar dem från schakt 12. 
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Vilka aktiviteter kan redogöras för? 
Att individer fanns begravda i dessa schakt var redan känt och den nya 
informationen har inte påverkat hur stensättningen brukades. Om man 
däremot ser på det faktum att det ligger två individer begravda i schakt 
4 och inte en visar på att denna begravning inte var en isolerad händelse, 
detta kan indikera att ett gravfält låg på platsen men det kan inte avgöras 
utan vidare fältarbete.  

Slaktavfallsdepositionen visar på att denna plats brukats till köttbe-
arbetning, det faktum att majoriteten av materialet var från bruksdjur 
indikerar att köttet huvudsakligen kom från gården och inte jakt.  

Det små depositionerna med hårt kremerat ben sannolikt från schakt 
12 som låg utspridda i schakt 4 visar på att någonting har skett för att 
flytta detta material, mest sannolikt jordbruk. Detta bruk kan ha stört 
gravfältet, om det existerar, vilket kan försvåra att se det idag.  

I röset i schakt tolv kunde utöver brandgravarna två händelser ses, 
den först av dessa var det avfall som hittades igenom hela röset men de 
största depositionerna låg i stenlagret och precis innanför stensättningen 
i kvadrant 2. Avfallet var som nämnt svårdefinierat så det enda som 
direkt kan sägas om det är att en medveten deponering har skett.  

Det faktum att det ligger väldigt mycket ben från späddjur från får, 
get och gris i båda dessa visar på att något speciellt har skett på platsen, 
vad det var som skedde eller om det rör sig om en isolerad händelse är 
oklart.  

Spädbarnet som hittades i avfallet i kvadrant 1 är svårtolkat, flera 
andra spädbarn har hittats i utkanterna på gravrösen men inga utav dessa 
återfanns i avfall. Barnets placering i denna deposition är odokumente-
rad, så om barnet placerades först och avfallet ovanpå eller om det pla-
cerades i avfallet kan inte avgöras. 

 

Kan aktiviteter ges en kronologisk ordningsföljd? 
Resultatet av den osteologiska undersökning indikerar att schakt 4 och 
12 först brukades som gravplatser och sedan som slakt respektive mat-
avfallsplatser. Då mindre depositioner av kremerade ben och obrända 
ben, sannolikt länkade till slaktavfallet var spridda över schakt fyra sker 
sannolikt slaktningen före jordbruket.  

Att avfallet i schakt 12 deponerades efter kremeringarna är tydligt, 
delar avfallet i stenlagret är sannolikt modernt då fragment av relativt 
modernt tegel kunde ses i denna deposition. Då de två stora deposition-
erna av avfall i schakt tolv har ett mycket likt innehåll, främst förekoms-
ten av späddjursben från gris och får/get, så kan det indikera en länk 
mellan dessa två depositioner. 
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Vilka gränser kan ses mellan dessa aktiviteter? 
I schakt 4 kunde en mycket tydlig gräns redogöras för, denna gräns 
fanns mellan slaktavfallsdepositionen och de kremerade människorna, 
detta kunde ses genom de spridningsbilder som skapades för schakt 4 
(figur 1 och 2). Slaktavfallet var beläget på den nordöstra sidan av 
schaktet med högst koncentration i det öst/nordöstra hörnet från vilken 
det övergår i schakt 5. Gravarna var lokaliserade på den sydvästra sidan.  

I schakt 12 var det svårare att se några klara gränser mellan de olika 
materialen då de var utspridda genom schaktet, sannolikt kan en krono-
logisk gräns dras mellan spädbarnet och de kremerade individerna. Det 
har tolkats på detta vis då deponeringen skiljer från de andra gravlagda 
individernas och det är placerat högre i stensättningen (potentiellt i od-
lingsröset) än majoriteten av det brända mänskliga materialet. Om man 
sen ser på de likheter som finns mellan depositionen med spädbarnet 
och den i stensättningen så kan dessa två potentiellt länkas, detta kan 
potentiellt separera spädbarnet från avfallet.  

Potentiellt kan även ytterligare en typ av gräns ses i materialet, en 
minnesgräns. Om man ser på hur försiktigt slaktavfallet är placerat i 
relation till gravarna och det faktum att det döda spädbarnet lades på en 
gravplats. Detta jämförs med jordbruket som sannolikt har bedrivits 
över de kremerade gravarna i schakt 12 och över det påstådda gravfältet 
och avfallet som ligger i röset. Denna klara skillnad i bruk visar på att 
kunskapen om gravarna kan ha försvunnit från det lokala minnet vilket 
har lett till at de mer destruktiva handlingar som skett efter att denna 
kunskap försvunnit inte visar gravarna någon hänsyn då de inte känner 
till deras existens. Denna typ av gräns är svår att klart påvisa men kom-
binationen av de händelser som kan ses, den kronologiska ordningsfölj-
den och gränserna som har dragits visar på en länk mellan minne och 
bruk, men det är i nuläget omöjlig att bevisa (Wehlin 2011:106f). 
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Framtida Forskning 

För att få svar på de frågor som rests så krävs vidare studier av Buttle 
Änge. Existensen av det mindre vikingatida gravfältet som kan ligga 
mellan schakt 4 och 12 kan endast klart redogöras för genom en arkeo-
logisk utgrävning. Ytan mellan schakt 4 och schakt 12 har öppnats med 
ett sökschakt, schakt 9, i vilket detta gravfält inte kunde ses (Andreeff, 
Melander & Bakunic Fridén 2013:52ff). Men detta schakt ligger ovan-
för de bekräftade gravarna. Om de identifierade gravarna i schakt 4 var 
belagda längs norrut på gravfältet så är det möjligt att detta schakt mis-
sade dem. 

Något som hade varit intressant att se är en analys av det osteologiska 
materialet från schakt 5 för att se hur de passar in med analysen av 
schakt 4. Av speciellt intresse hade en spridningsbild av de obrända 
benfragmenten i schakt fem för att se hur de förhåller sig till den sprid-
ningskarta som gjordes över slaktavfallet i schakt 4 

Då denna typ av undersökning sällan genomförs på osteologiska 
material har den förhoppningsvis visat på vilka möjligheter en osteolo-
gisk analys av aktiviteter och gränser kan tillföra kunskapen om en plats 
utveckling. Det skulle vara roligt att se benmaterialen ta en större del i 
framtida undersökningar då de precis som arkeologiska artefakter kan 
berätta mycket om ett samhälle och dess utveckling. 
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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats var att genom en osteologisk undersökning 
se vad som kunde tillföras kunskapen om Buttle Änge. Fokus låg på att 
identifiera de händelser och gränser som kunde ses i det osteologiska 
materialet och att sätta dessa i en kronologisk ordning. Materialet som 
har behandlats i denna uppsats kommer från två schakt i Buttle Änge, 
schakt 4 som öppnades bakom två bildstenar och schakt 12 vilket bestod 
av en stensättning under ett odlingsröse daterat till sen vendeltid/tidig 
vikingatid genom arkeologiska fynd. I schakt 4 kunde en tydlig slakt-
deposition ses med huvudsakligen ko, får, get och gris. Denna deposit-
ion låg på schaktets nordöstra sida och fördelningen av benmängden 
visar att denna deposition sannolikt fortsätter in i det intilliggande 
schaktet. På schakt fyras sydvästra sida kunde en kremerad individ 
identifieras, denna individ låg intill en tidigare undersökt brandgrav da-
terad till sen vendeltid-tidig vikingatid. Analysen visade att det rörde 
sig om två separata individer, det kan inte ses i nuläget men potentiellt 
kan dessa två individer ingå i ett mindre gravfält. En klar gräns kan ses 
mellan gravarna och slaktavfallet vilket visar på att gravarna fanns kvar 
i det lokala minnet vid deponeringen av slaktmaterialet. Spritt över om-
rådet fanns små mängder hårt kremerade benfragment, dessa överens-
stämmer inte med de kremerade individerna funna i schakt fyra, men de 
bär en slående likhet till de kremerade benen från schakt 12. Detta visar 
på en aktivitet som spridit material från schakt tolv till schakt 4, sanno-
likt jordbruk bedrivet över det potentiella gravfältet. I schakt tolv kunde 
sannolikt två nya individer ses i brandgravslagret än de två som redan 
hade identifierats. En av dessa sågs som nya då den ena bedömdes som 
äldre än de tidigare bedömda. Den andra togs från den primära gravde-
poneringen och var mindre fragmenterad och mindre hårt bränd än de 
tidigare undersökta individerna. I odlingsröset fanns även obränt ben, 
detta var utspritt och kunde inte säkert tolkas som mat eller slaktavfall. 
I en av dessa depositioner kunde ett spädbarn ses som var kronologiskt 
avgränsat från de andra gravlagda individerna, varför det ligger i röset 
är oklart men dess placering överensstämmer med andra fynd av denna 
typ. Förändringen av platsens bruk genom tiden visar på att även fast 
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gravarnas användning ändrades över tiden så var de en viktig och var-
samt behandlad del av samhället, så länge som minnet av dem levde 
kvar. 
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Figur 1. Översiktskarta för schakt 1, 3-9 och 12 från 2009 och 2013 års 
utgrävningar vid Buttle änge, sida 3. 
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Figur 2. Rutindelning för Schakt 4, sida 4 
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Figur 3. Översiktskarta och rutindelning för schakt 12, sida 5    
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Bilagor 

Mått till åldersbedömning av mänskligt foster 
Juvenile Developmental Osteology. Scheuer, Black. 2000. 

 

Ben Längd (mm) Bredd (mm) Ålder (veckor) Sida. 

Pars lateralis 20,23 12,09 36-38  61 

Costae 1 24,99 - 40+  243 

Ischium 17,63 11,70 38-40 373 

 

Mått till åldersbedömning av fårfoster 
Identifying sheep (Ovis aries) fetal remains in archaeological contexts. 
Martín, García-González. 2015.  
 
Fynd ID Ben Längd Bredd Fas 
1511 Femur 52,32 4,94 1 
1511 Femur 44,64 4,56 1 
1134 Humerus 46,15 5,82 1 
1134 Femur 54,01 5,52 1 
1134 Tibia 52,92 5,36 1 

 
Bone Development in Hyoid Apparatus of Indigenous Sheep Ahmed, 
Mahmood. 2013. 

 

Ben Längd Ålder (veckor) 

Stylohyoideum 29,08 20+ 
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Benlista 

 

                                                                                              Tabell 14. 

                                                                                            Artnamn, latin till svenska 

Fyndområde: Området I vilket benen hittades 
Lager: lagret i vilket benen hittades 
Fynd ID: Fyndpåsens nummer. 
Art: Vilken art benen tillhör,  
översättande tabell finns här. 
Ben: vilket ben som identifierats. 
Antal: hur många fragment som 
representeras. 
Sida: vilken sida på kroppen som represente-
ras, Höger: Dex, Vänster: Sin. 
Benelement: vilken del av benet som 
identifierats. 
Bränt/ Obränt: huruvida benet är bränt eller 
inte. 
Vikt (Gram): fragmentets vikt, endast hela och 

halva gram. 

Kommentarer: eventuell extra information 

 

 

Då Benlistan har skrivits på latin så har en översättande lista skapats i vilken 

de ben som finns i tabellen finns representerade på latin och svenska. Benen 

har delats in i de kroppsområden de tillhör, då vissa djur har extra ben och 

andra namn på den så har de som skiljer presenterats under. Om det inte finns 

en översättning så innebär det att det inte finns ett svenskt ord för benet. 

 

Kranium Tänder 

Frontale Pannben Insisiv Framtand 

Parietale Hjässben Canin Hörntand 

Temporale Tinningben Premolar Främre kindtand 

Sphenoidale Kilben Molar Bakre kindtand 

Zygomaticum Okben Då det finns flera av varje är de num-

rerade 

Occipitale Nackben Övre extremiteter 

Maxilla Överkäke Scapula Skulderblad 

Mandibula Underkäke Clavicula Nyckelben 

Homo Människa 

Canis Hund 

Felis Katt 

Lepus Hare 

Bos Ko 

Ovis Får 

Capra Get 

Ov/Ca Får/Get 

Equus Häst 

Sus Gris 

Anser Gås 

Gallus Höna 

Aves Fågel 

Rana Groda 

Mus Mus 
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Hyoideum Tungben Humerus Överarmsben 

Kotraden och bröstkorgen Ulna Armbågsben 

Atlas Ringkota Radius strålben 

Axis Tappkota Nedre Extremiteter 

Vert Cerv Halskota Coxae Höftben 

Vert Thor Bröstkota Femur Lårben 

Vert Lumb Ländkota Patella knäskål 

Korsben Sacrum Tibia Skenben 

Vert Cocc Svanskota Fibula Vadben 

Costae Revben Handrotsben 

Sternum Bröstben MC I, II,III,IV,V Mellanhandsben 

Fotrotsben Falanger 

Calcaneus Hälben Ph 1 Falang 1 

Talus Språngben Ph 2 Falang 2 

MT I,II,III,IV,V Mellanfotsben Ph 3 Falang 3 

Hanrotsben hos djur Fotrotsben hos djur 

CI CU T2+3 T4 

CT CR+CI MT III-IV  

C2+3 C4 Speciella ben 

MC III-IV   

Premaxilla 

Främre delen av 

överkäke hos 

vissa djur. 
Fågel 

Tibiotarsus Skenben/fotrot Sesamoidea Sesamben, extra-

ben i hand och fot 

Tarsometatarsus Mellanfotsben Samlingsnamn 

Carpometacarpus Handrot/mellan-

handsben 

Kranium Skalltak 

Coracoideum Coracoideum Dentes Tänder 

Furcula Gaffelben Användes endast på otolkbara tänder 
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De återkommande orden i kommentarsfältet skall nu förklaras: 

 

ofus – Detta innebär att benet är ofusionerat vilket kan indikera individens 

ålder och har brukats i analysarbetet. 

 

ofus, infans storlek – detta innebär att benet är ofusionerat och dess storlek 

indikerar en infant ålder. 

 

Epifys – Påväxtdel till ett ben som inte växt fast, detta kan indikera individens 

ålder och har brukats i analysarbetet. 

 

Max – Har brukats på tänder och visar att tanden tillhör överkäken. 

 

Mand – Har brukats på tänder och visar att tanden tillhör underkäken. 

 

Kremerat – tydligt kremerade ben. 

 

Kremerat, Mörkt – Lågt förbränt. 

 

Kremerat, Grått – högre förbränt. 

 

Kremerat, Vitt – hårt kremerat. 

 

Eldspår – benet har haft kontakt med eld men är inte kremerat. 

 

Klyvd – benet har huggits av, onaturlig rak kant. 

 

Skärspår – spår efter kniv kan ses på benet. 

 

Skavd – slitet ben, saknar tydliga karaktärsdrag. 
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Schakt 4.   Dnr 431-185613   Landskap: Gotland   Socken: Buttle   Fastighet: Nygårds 1:28   Und.År: 2013.  

Fynområde Lager 
Fynd 
ID Art Ben Antal Sida Benelement Bränt/Obränt 

Vikt 
(gram) Kommentarer 

1 

1 1234 

Gallus Synsacrum 1 sin fossa acetabuli OB. -1 mycket skavd 

oident.   
3     OB. 2 

epifys, Tuberculum el Trochanter major, 
skavd 

1 1642 
Homo Sternum 1   corpus sterni B. 1,5 Kremerat, Mörkt, sotigt 

oident.   20     B. 12.5 mörkt sotigt 

Fynområde Lager 
Fynd 
ID Art Ben Antal Sida Benelement Bränt/Obränt 

Vikt 
(gram) Kommentarer 

2 

1 1228 

Bos Mandibula 1 sin corpus, foramen mentalt OB. 10,5 fogen mellan käkhalvorna 

Gallus 
Scapula 1 sin acromion, margo OB. -1   

Humerus 1 sin Intakt OB. 3 8,3cm 

oident.   6     OB. -1   

_ 3045 

Homo 

Mandibula 1 sin procesus condulus B. -1 Mand 

Mandibula 1 dex procesus condulus B. 1 Mand 

Insisiv 1   emalj B. -1   

Canin 1   emalj B. -1   

Dentes 6   Foramen vertebrae B. 1   

Vert cerv 1   foramen vertebrale B. -1   

Vert Lumb 3   corpus B. 7,5 
två är vert lumb 5 och 6, ej genomkre-
merade 

Bos Radius 1 sin Tuberiositas radii B. 8,5   

oident.   4     B. 13 Potentiellt mer humant, mörkt sotigt  

_ 3046 Canis 
Vert Thor 1   Corpus OB. -1 eldspår 

Vert Lumb 2   Corpus OB. 1,5 eldspår på en 
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Vert Lumb 1   
facies articularis supe-
rior OB. -1 räv? 

Ovis Talus 2 dex Intakt OB. 4 1 individ 

Equus 

Mandibula 1 sin Alveoler OB. 5   

Axis 3   Dens axis OB. 14   

Vert Cerv 1   corpus OB. 5   

oident.   5     OB. 4,5   

Fynområde Lager 
Fynd 
ID Art Ben Antal Sida Benelement Bränt/Obränt 

Vikt 
(gram) Kommentarer 

3 1 1659 

Felis Humerus 1 sin condulus humeri OB. 2   

Bos Molar 1 sin emalj, dentin OB. 2,5 Lingual 

oident.   4     OB. 3   

Fynområde Lager 
Fynd 
ID Art Ben Antal Sida Benelement Bränt/Obränt 

Vikt 
(gram) Kommentarer 

4 
1 1392 

Bos Molar 3 1 Dex emalj, dentin OB. 2,5 Mand, potentiellt juvenil 

  Tibia 1 Dex condylus medialis OB. 3,5 epifys, ofus 

Ov/Ca Ph1 1   caput OB. 1   

oident.   5     OB. 4   

1 1395 oident.   2     B. 1,5 kremerat, vitt 

Fynområde Lager 
Fynd 
ID Art Ben Antal Sida Benelement Bränt/Obränt 

Vikt 
(gram) Kommentarer 

5 

Torv 1041 Equus 
Coxae 1 

sin 
Ischium OB. 151 

Klyvd genom ossis ischi (9,5cm), flera 
skärspår 

1 1349 Bos 

Molar 2   emalj, dentin OB. 3 Mand 

C4 1 sin intakt OB. 5 skavd 

Mt III-IV 1 sin corpus OB. 34 ofus 

Mt III-IV 1   caput OB. 2 ofus 
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Ov/Ca 

Mandibula 1 sin alveoler OB. 2   

Vert Cerv 2   
foramen costotrans-
versarium OB. 1,5   

Vert Thor 1   corpus OB. 2 ofus 

Vert Thor 1   Epifysplatta OB. 1 ofus 

Mc III-IV 1   caput OB. 1 epifys ofus 

Mt III-IV 1 sin corpus OB. 2 ofus 

Mt III-IV 1   caput OB. 2 ofus 

Ph3 2   Intakt OB. 1,5 ofus 

Sus 

Parietale 1 dex tuber parietale OB. 11,5 tydlig kant, vildsvin? 

Maxilla 1 dex alveoler OB. 
6,5 sitter ihop 

Molar 2 1 dex intakt OB. 

Radius 1 sin caput radii OB. 1 ofus 

Ph2 1   intakt OB. 1 ofus 

oident.   34     OB. 17,5   

1 1634 oident.   1     B. -1 kremerat, grått 

Fynområde Lager 
Fynd 
ID Art Ben Antal Sida Benelement Bränt/Obränt 

Vikt 
(gram) Kommentarer 

6 

Torv 1030 
Bos 

Premolar 
3 1 

sin 
emalj, dentin OB. 7 Max 

Ov/Ca Mt III-IV 1 dex caput, corpus OB. 11   

1 1254 Canis 

Premolar 
2 1 

sin 
intakt OB. -1   

Vert Thor 1   corpus OB. -1 epifysplatta, ofus 

Costae 3   corpus OB. 3   

Phal 2 1   Intakt OB. -1 ofus 
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Bos 
Molar 2 1 

dex 
emalj, dentin OB. 4,5 

Max, Ojämnt sliten, potentiellt skavd av 
betsell 

Molar 1 1 sin emalj, dentin OB. 3 Max 

Radius 1 dex corpus OB. 7,5 Juvenil storlek, skärspår 

Ovis Molar 2 1 sin emalj, dentin OB. 3 max, sliten 

Ov/Ca 

Premolar  3 
dex 

Emalj, dentin OB. 2 
Mand, Storlek indikerar 2 individer, 
slitna 

Molar 1   dentin OB. -1   

Mandibula 1 sin procesus condulus OB. -1   

C2+3 1 dex Intakt OB. -1   

Mc III-IV 1   corpus OB. 2,5 skavd,  

costae 2   corpus OB. 1   

Mt III-IV 2   Corpus OB. 13 ett ben, skärspår 

Ph3 2   Intakt OB. 2,5 Samma klöv, adult storlek 

Equus 
Zygo-
maticum 2 

dex 
facies orbitalis OB. 7,5 

fusionerad, innefattar även temporale 
och frontale 

Sus 

Incisiv 2 1 sin Intakt OB. 2 Mand 

Molar 1 1 dex dentin OB. -1 Mand 

Molar 2 1 dex emalj, dentin OB. -1 Mand 

CU 1 dex Intakt OB. 2   

Calcaneus 1 dex Intakt OB. 1 juvenil storlek, skavd 

oident.   41     OB. 34 pars petrosa, potentiellt sus 

1 1668 
Ov/Ca costae 1   corpus B. 1   

oident. Mandibula 5     B. 4 kremerat, vitt 

Fynområde Lager 
Fynd 
ID Art Ben Antal Sida Benelement Bränt/Obränt 

Vikt 
(gram) Kommentarer 
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7 

Torv 1047 

Bos Maxilla 1 sin insisura nasalis OB. 3,5 sutur mot premolar 

Ov/Ca 
Coxae 1 sin pubis OB. 1,5 ramus superior ossis pubis 

Femur 1 sin corpus femoris OB. 1,5 litet hål 

1 1772 

Bos 

Incisiv 2 1 sin corpus OB. -1 nedsliten 

Premolar 
2 1 sin intakt OB. 3 Max 

Molar 1 sin intakt OB. 3,5 Mand, nedsliten 

Dentes 4   emalj, dentin OB. 2,5 Max 

Mandibula 2   cementum OB. 13   

Ov/Ca 

Incisiv 2 1 dex collum mandibulare OB. -1   

Molar 3 1 sin intakt OB. 2   

Mandibula 1 dex collum mandibulare OB. -1   

Vert Lumb 1 dex emalj OB. -1   

Phal 3 1   
facies articularis supe-
rior OB. -1   

Sus Phal 2 1   basis OB. -1 ofus 

oident.   18     OB. 9,5   

Fynområde Lager 
Fynd 
ID Art Ben Antal Sida Benelement Bränt/Obränt 

Vikt 
(gram) Kommentarer 

8 
1 1647 oident.   1     OB. 1   

1 1648 oident.   3     B. 6,5 kremerat, vitt. homo: condulus humeri? 

Fynområde Lager 
Fynd 
ID Art Ben Antal Sida Benelement Bränt/Obränt 

Vikt 
(gram) Kommentarer 

9 1 1838 
Sus 

Premolar2 1   cementum OB. -1 mand 

Premolar 
3 1   emalj OB. -1 max 

oident. Molar 1     OB. -1   
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Fynområde Lager 
Fynd 
ID Art Ben Antal Sida Benelement Bränt/Obränt 

Vikt 
(gram) Kommentarer 

10 
1 1298 oident.   2     OB. 2 ett fragment är eldpåverkat 

1 2137 oident.   1     B. 1 kremerat, vitt 

Fynområde Lager 
Fynd 
ID Art Ben Antal Sida Benelement Bränt/Obränt 

Vikt 
(gram) Kommentarer 

11 1 2161 

Bos Molar 1   emalj, dentin OB. 2   

Ovis Humerus 1 dex condulus humeri OB. 4,5   

Capra coxae 1 sin illium, facies auricularis OB. 1,5 Formen indikirer en hona 

Ov/Ca 

Humerus 1   caput humeri OB. 2 epifys, ofus 

Ph 1 1   caput OB. -1   

Ph 2 1   basis OB. -1   

Ph 3 1   basis OB. -1   

Sus Costae 1 dex angulus costae OB. 2,5   

oident.   5     OB. 17 pars petrosa, potentiellt Bos 

Fynområde Lager 
Fynd 
ID Art Ben Antal Sida Benelement Bränt/Obränt 

Vikt 
(gram) Kommentarer 

12 1 1293 

canis Humerus 1 dex fossa olecrani OB. 6,5   

  Vert Thor 1   corpus OB. -1 epifysplatta, ofus 

Felis 
Vert Cocc 1   Intakt OB. -1 skavd 

Ph 1 1   Intakt OB. -1 skavd 

Bos 

Temporale 2 sin Pars petrosa OB. 4,5   

Temporale 1 dex Pars petrosa OB. 5   

Molar 3 2 sin emalj, dentin OB. 8 Max 

Premolar 
1 1 dex Intakt OB. 4 Max 
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Molar 1   emalj OB. 3,5 Max 

Molar 3 1 dex Intakt OB. 30,5 Mand, adult 

Incisiv  1   emalj OB. -1 mjölktand 

Molar 1   emalj OB. 1,5   

Dentes 4   emalj, dentin OB. 5,5 mjölktänder, premolarer och molarer 

T2+3 1 sin intakt OB. 3,5 skavd 

Ovis 

Premolar 
3 1 sin emalj, dentin OB. 1 mand, nedsliten 

Tibia 1 sin condylus medialis OB. 5 epifys, ofus 

Capra 

Molar 2 1 dex emalj, dentin OB. 4,5 Max, adult 

Molar 3 2 dex emalj, dentin OB. 3 Max, adult 

CT 1 sin Intakt OB. 2   

Ov/Ca 

Incisiv 3 1 sin Intakt OB. 1 adult 

Molar 1 1 dex Emalj, cementum OB. 1 Mand 

Molar 2 2 sin emalj, dentin OB. 4,5 Mand, två individer 

Molar 3 1 dex cementum OB. 3 Mand 

Scapula 1   margo superior OB. 1,5   

Vert Thor 1   Arcus OB. 1 ofus 

Costae 1 sin caput OB. 1,5 skärspår 

CU 1 dex intakt OB. -1 skavd 

C4 1 dex intakt OB. -1   

Se-
samoidea 1   intakt OB. -1 kraftigt skavd 

Patella 1 sin intakt OB. 2,5 skavd 

Patella 1 dex Intakt OB. 2,5 skavd 
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Ph 1 1   Intakt OB. 1,5   

Ph 1 1   caput OB. -1   

Ph 1 1   Basis OB. -1   

Ph 1 1   Basis OB. -1 ofus 

ph 2 1   caput OB. 1   

ph 3 1   Intakt OB. -1 juvenil storlek 

Sus 

Temporale 2 sin Mastoideum OB. 7   

Maxilla 1 dex alveoler OB. 

9 Sitter ihop, adult 
Premolar 
4 

1 dex 
intakt OB. 

Molar 1 1 dex intakt OB. 

Premolar 
3 1 sin emalj OB. 1 Mand, sliten 

Atlas 1   
foramen costotrans-
versarium OB. 1,5   

Costae 1   corpus OB. 2,5   

Femur 1 sin caput femoris OB. 2 epifys, ofus 

Gallus 
Ulna 1 sin olecranon OB. -1   

Carpome-
tacarpus 1 sin intakt OB. -1   

oident.   123     OB. 106 Ett fåtal kremerade, vitt 

1 2132 oident.   1     B. -1 kremeratt, vitt 

Fynområde Lager 
Fynd 
ID Art Ben Antal Sida Benelement Bränt/Obränt 

Vikt 
(gram) Kommentarer 

13 1 1289 Bos 

Premolar 
3 1 sin emalj, dentin OB. 4 Max 

Molar 2 1 sin Intakt OB. 26 Max 
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Molar 3 1 dex emalj, dentin OB. 6,5 Max 

Premolar 
1 1 dex emalj, dentin OB. 1,5 Mand 

Molar  2 sin emalj OB. 1 Mand, Molar 1 eller 2 

CI 1 dex Intakt OB. 2 skavd, rundad 

C2+3 1 dex Intakt OB. 6 skavd 

Se-
samoidea 1   Intakt OB. 1   

Ovis 

Premolar 
2 1 dex Intakt OB. 1,5 Max 

Premolar 
3 1 dex emalj,dentin OB. 1 Max, skavd 

Premolar 
1 1   emalj, dentin OB. -1 Mand 

Premolar 
3 1 dex Intakt OB. 1,5 Mand, sliten 

Ulna 1 sin olecranon OB. 3 ofus 

Radius 1 sin margo interossea OB. 5 mjuk känsla 

Capra 

Maxilla 1 dex alveoler OB. 

9,5 Sitter ihop, adult Molar 1 1 dex Intakt OB. 

Molar 2 1 dex Intakt OB. 

Ov/ca 

Molar 2 1 dex emalj, dentin OB. 5 Max 

costae 4   corpus OB. 2,5   

Ph 1 1   basis OB. 1 epifys, ofus 

Ph 1 1   caput OB. -1   

Sus Maxilla 1 sin alveoler OB. 6 Sitter ihop, adult 
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Premolar 
3 1 sin Intakt OB. 

Premolar  
3 1 sin Intakt OB. 1 Max 

Premolar 
4 1 dex emalj,dentin OB. 2 Mand 

Molar 2 2 dex emalj, dentin OB. 2 Mand 

Molar 2 2 sin intakt OB. 
7,5 Sitter ihop, adult 

Mandibula 1 sin alveoler OB. 

oident.   123     OB. 106 Ett fåtal kremerade, vitt 

1 2167 oident.   5     B. 1 Fyra kremerade, vitt 

Fynområde Lager 
Fynd 
ID Art Ben Antal Sida Benelement Bränt/Obränt 

Vikt 
(gram) Kommentarer 

14 1 1284 

Bos 

Molar 3 2 dex emalj,dentin OB. 17 Max 

Incisiv 1   cementum, emalj OB. 1 nedsliten 

Canin 1 dex cementum, emalj OB. -1 liten, mjölktand? 

Vert Cerv 1   foramen vertebrale OB. 2 ofus 

Costae 1 dex corpus OB. 4   

Ovis 
Frontale 1   sutur OB. 2,5 påbörjad fusionering 

Incisiv 2 1 sin Intakt OB. -1   

Ov/Ca 

Mandibula 1 sin Procesus coronideus OB. 1   

Mandibula 1 dex Procesus coronideus OB. -1   

Axis 1   Intakt OB. 17 kam klyvd vid facies articularis 

Costae 1   corpus OB. 2   

Mc III-IV 1   caput OB. 1 epifys, ofus 

T2+3 1 Dex Intakt OB. 2 T2+3 har väst fast 
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Mt III-IV 1 Dex basis OB. 

Ph 1 1   basis OB. -1   

Ph 3 1   Intakt OB. 1 
Storleken indikerar två individer 

Ph 3 1   basis OB. -1 

Equus Molar 1 1 sin emalj, dentin OB. 28,5   

Sus 

Molar 2 1 dex emalj OB. -1 Max, sliten  

Molar 1   emalj OB. 1 Max, lingual 

Incisiv 1   cementum OB. 1,5   

Costae 1 sin corpus costae OB. 2,5 Sannolikt costae 2 

Sternum 1   processus xiphoideus OB. 2,5 ofus, klyvd, skärspår 

Vert Lumb 3   corpus OB. 2 Epifysplattor, ofus 

Mt IV 1 dex corpus, caput OB. 2   

Ph 3 1   Intakt OB. -1 skavd, juvenil storlek 

oident.   56     OB. 39,5   

Fynområde Lager 
Fynd 
ID Art Ben Antal Sida Benelement Bränt/Obränt 

Vikt 
(gram) Kommentarer 

15 1 1551 

Lepus Scapula 1 sin fossa supraspinata OB. -1 adult storlek 

Bos 

Molar 3 1 sin Emalj, dentin OB. 12 Mand 

Molar 1   
Emalj, dentin, cemen-
tum OB. 11 Mand 

Atlas 1 dex fovea articularis superior OB. 4 ofus 

Ovis 
Molar 3 1 sin emalj, dentin OB. 5,5 Max 

Radius 1 sin margo interossea OB. 6,5 saknar ulna, bredare fåra 

Ov/Ca 
Premolar 1 sin emalj OB. -1 Max 

Molar 2 sin emalj, dentin OB. -1 Max 
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Molar 1   emalj, dentin OB. 2,5 Max 

Incisiv 3 1 dex intakt OB. -1   

Mandibula 1   alveoler OB. 1   

Femur 1 sin condylus lateralis OB. 2,5   

Femur  1 sin epicondylus lateralis OB. 2,5 ofus 

Femur 1 dex 
corpus femoris, facies 
poplitea OB. 10,5   

Ph 1 2   caput OB. -1   

Ph 2 1   Intakt OB. -1 ofus 

Ph 3 2   Intakt OB. 1   

Sus 

Temporale 1 sin processus mastoideum OB. 4,5 Vildsvin? 

Incisiv 1 1 sin Intakt OB. 1,5 Max 

Incisiv 3 1 sin Intakt OB. 1 Max 

Canin 2 dex emalj, dentin OB. 6,5 Max, roten indikierar en kvinnlig individ 

Premolar 
1 1 sin Intakt OB. -1 Max 

Premolar 
2 1 sin intakt OB. 1 Max 

Premolar 
3 1 dex cementum, emalj OB. -1 Max, kraftigt nedsliten 

Incisiv 1   emalj OB. 1 Mand 

Canin 1   emalj OB. 1 Mand, räfflad sannolikt en hane 

Premolar 
3 1 sin emalj, dentin OB. 2,5 Mand 

Molar 1 1 sin cementum, emalj OB. -1 Mand, kraftigt nedsliten 

Molar 1   emalj OB. 1,5 Mand 

Ulna 1 dex olecranon OB. 9 ofus 
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Vert Lumb 1   corpus OB. 12 ofus, klyvd 

Gallus 

Tibio-
tarsus 1 dex 

facies articularis supe-
rior OB. 2   

Tarsome-
tatarsus 2 dex condylus medialis OB. 1,5 Tillhörde en tupp, har sporre 

oident.   94     OB. 190,5 flera kranie fragment 

1 2175 oident.   3     B. 3 kremerat vitt, Pars petrosa - animal 

Fynområde Lager 
Fynd 
ID Art Ben Antal Sida Benelement Bränt/Obränt 

Vikt 
(gram) Kommentarer 

16 1 2953 oident.   12     B. 10 kremerat, vitt och grått 

Fynområde Lager 
Fynd 
ID Art Ben Antal Sida Benelement Bränt/Obränt 

Vikt 
(gram) Kommentarer 

18 1 2946 

Felis 

Vert Thor 1   Intakt OB. -1 Vert Thor 12 

Vert cocc 9   Intakt OB. 1,5   

Costae 1   caput OB. -1   

Mc II 1 sin Intakt OB. -1   

Mc IV 1 sin Intakt OB. -1   

Ph 1 3   Intakta OB. -1   

Ovis 
Molar 2 1 sin Intakt OB. 2 Mand 

Molar 5   emalj, dentin OB. 4 Mand 

Ov/Ca Mandibula 1 dex processus condulus OB. 1   

Sus Incisiv 1 1 dex Intakt OB. 1 Max 

oident.   3     OB. 5,5   

Fynområde Lager 
Fynd 
ID Art Ben Antal Sida Benelement Bränt/Obränt 

Vikt 
(gram) Kommentarer 

19 1 2774 
Ovis Humerus 1 sin condulus humeri OB. 2,5 Trubbig fossa 

Ov/ca Molar 1 1 dex emalj, dentin OB. 2   
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costae 1 sin caput, corpus costae OB. 5   

Sus 

Molar 3 1 sin emalj, dentin OB. 7,5 Intakt krona 

Humerus 1 dex corpus humeri OB. 6,5 hål under caput humeri 

Femur 1 dex facies poplitea OB. 3,5   

oident.   15     OB. 22 pars petrosa, sus? 

Fynområde Lager 
Fynd 
ID Art Ben Antal Sida Benelement Bränt/Obränt 

Vikt 
(gram) Kommentarer 

20 

1 2965 oident.   3     B. 2 kremerat, grått 

1 2776 

Bos 

Molar 3 1 dex emalj, dentin OB. 5,5 max 

Molar 3 1   emalj OB. -1   

CT 1 dex Intakt OB. 22,5 slaktspår 

Ovis 
Occipitale 1   condylus basalis OB. -1   

Molar 4   emalj,dentin OB. 14 adulta, slitna 

Capra Humerus 1 dex condulus humeri OB. 5,5 skarp fossa kant 

Ov/Ca Scapula 1 dex angulus lateralis OB. 1   

Sus 

Incisiv 2 1 sin Intakt OB. -1 Max 

Incisiv 2 1 dex Intakt OB. -1 Max 

Molar 1   emalj OB. -1 Mand 

Molar 1   cementum OB. -1 Mand 

oident.   35     OB. 30   

Fynområde Lager 
Fynd 
ID Art Ben Antal Sida Benelement Bränt/Obränt 

Vikt 
(gram) Kommentarer 

21 1 2769 
Ovis 

Premolar 
2 1 sin Intakt OB. 1 Max 

Molar 1 1 dex Intakt OB. 2,5 Mand, sliten 

Ov/Ca Incisiv 1 1 dex Intakt OB. -1 sliten 
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Molar 1     OB. -1   

Sus Talus 1 sin Intakt OB. 3,5 3,3cm 

oident.   15     OB. 9 alveoler, passar bäst mot grävling 

1 2767 oident.   8     B. 2 flera fragment bär eldspår 

Fynområde Lager 
Fynd 
ID Art Ben Antal Sida Benelement Bränt/Obränt 

Vikt 
(gram) Kommentarer 

23 1 2798 oident. 
  8     B. 5 

kremerat, vitt. Ett fåtal obrända, sanno-
likt rörben 

Fynområde Lager 
Fynd 
ID Art Ben Antal Sida Benelement Bränt/Obränt 

Vikt 
(gram) Kommentarer 

24 

1 2740 oident.   2     B. -1 kremerat, vitt 

1 2787 
Ov/Ca Costae 1 sin corpus coxae OB. 2   

oident.   1     OB. 1   

Fynområde Lager 
Fynd 
ID Art Ben Antal Sida Benelement Bränt/Obränt 

Vikt 
(gram) Kommentarer 

Lösfynd 1 3276 

Bos 

Ulna 1 sin incisura trochlearis B. 7   

Vert Cerv 1   corpus B. -1 frontal ledyta 

Vert lumb 1   processus costarius B. 3   

Ov/Ca 
Frontale 3   Impresso digitatae B. 2   

Sternum 1   Corpus sterni B. 2,5   

Sus Mandibula 1 dex Processus condulus B. 1   

oident.   164     B. 82 Mörkt, sotigt, kraftig fragmentering 

Fynområde Lager 
Fynd 
ID Art Ben Antal Sida Benelement Bränt/Obränt 

Vikt 
(gram) Kommentarer 

1776 ? ? Ov/Ca Incisiv 3 1 dex Intakt OB. -1   
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Schakt 12.   Dnr 431-185613   Landskap: Gotland   Socken: Buttle   Fastighet: Nygårds 1:28   Und.År: 2013.  

Fy-
nområde Lager Fynd ID Art Ben Antal 

Sid
a Benelement Bränt/Obränt 

Vikt 
(gram) Kommentarer 

K1U 

1 2100 

Canis Vert Thor 1   processus spinosus OB. -1   

Ov/Ca 
Tibia 1 sin corpus tibiae OB. 1,5 storlek indikerar infans 

Ph 1 1   Intakt OB. 2 skavd 

Equus Molar 2 sin dentin, cementum OB. 16 Mand 

Sus Humerus 1 dex fossa olecrani OB. 1,5 ofus 

oi-
dent.   2     OB. -1 rörben, pot inf Ov/Ca 

2 2000 
oi-

dent.   1     B. -1 kremerat, vitt 

2 3039 

Homo 

Kranium 21   Skalltak B. 8 9st låg i separat påse 

Incisiv 1 1   Intakt B. -1 Max 

Incisiv 2 1   emalj, cementum B. -1 Mand 

Humerus 1 dex tuberiositas deltoidea B. 1   

Tibia 1   margo interossea B. 1   

Canis 

Ulna 1   margo posterior B. 2   

Costae 1   corpus  B. 1   

Tibia 1 dex margo medialis B. 2 liten fåra 

Ph 2 1   corpus B. -1   

Ov/Ca 
Humerus 1   tuberiositas deltoidea B. 2   

Costae 1   corpus B. -1   

Equus Frontale 1   orbitalia B. 3   

Sus Femur 1 sin Condylus medialis B. 2 även fossa interossea 
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oi-
dent.   703     B. 198 

kremerat, vitt. Kraftig frag-
mentering 

2 3040 
oi-

dent.   7     B. -1 
kremerat, vitt. Kraftig frag-
mentering 

Fy-
nområde Lager Fynd ID Art Ben Antal 

Sid
a Benelement Bränt/Obränt 

Vikt 
(gram) Kommentarer 

K1I 2 3041 

Homo Molar 1   cementum B. -1 tydlig pulpa 

  Talus 1 sin trochlea tali B. -1 led, sidled 

Canis 
Costae 3   corpus costae B. 1   

Talus 2 dex caput B. 3   

Ov/Ca 
Costae 1   corpus B. -1   

Tibia 1 sin margo anterior B. 3 märkbara lister 

Equus Tibia 2 dex margo anterior B. 8,5 kraftiga lister 

oi-
dent.   97     B. 87 kremerat, vitt 

Fy-
nområde Lager Fynd ID Art Ben Antal 

Sid
a Benelement Bränt/Obränt 

Vikt 
(gram) Kommentarer 

K2U 1 2470 

Felis Ph 1 1   Intakt OB. -1   

Ov/Ca 
Humerus 2 dex corpus humeri OB. 9   

Radius 1 dex Intakt OB. 2 ofus, infans storlek 

Sus 

Humerus 1 dex Intakt OB. 2,5 ofus, infans storlek 

Humerus 1 sin caput humeri OB. -1 ofus, infans storlek 

costae 1   corpus costae OB. -1 infans storlek 

oi-
dent.   9     B. OB. 10 

5 kremerade-vitt, 1 rörben - 
bos/Equus,  

Fy-
nområde Lager Fynd ID Art Ben Antal 

Sid
a Benelement Bränt/Obränt 

Vikt 
(gram) Kommentarer 
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K2U1 

2 3032 Canis 
Molar 1   cementum B. -1   

Ulna 1   incisura trochlearis B. -1 liten, räv? 

2 3033 

Equus 

TC 1 sin   B. 1,5   

T3 1 sin   B. 1   

Mc/Mt III-IV 2   corpus B. 7,5   

oi-
dent.   212     B. 76 

kremerat, vitt. Kraftig frag-
mentering 

2 3034 

Ov/Ca Vert Lumb 1   corpus B. 1 distal Ledplatta, ofus 

Equus 
Incisiv  2   cementum, dentin B. 2 Max, ej genomkremerad 

Molar 2 dex Intakt B. 14,5 ej genomkremerad 

sus 
Canin 1   cementum OB. 1 Mand 

Molar 3 1   emalj OB. -1 Mand, ej fastväxt 

oi-
dent.   9     B. OB. 5 olika förbränningsgrad 

2 3035 

Homo 
Humerus 1 dex corpus humeri B. 2 

mellan fossa coronidea och 
fossa radialis 

Humerus 1 dex tuberiositas deltoidea B. 5   

Tibia 1   Margo medialis B. 2   

oi-
dent.   121     B. 158 

kremerat, vitt. hög fragmente-
ring, mkt rörben 

Fy-
nområde Lager Fynd ID Art Ben Antal 

Sid
a Benelement Bränt/Obränt 

Vikt 
(gram) Kommentarer 

K2U2 2 3043 

Homo Sphenoidale 2   ala minor B. -1   

Equus Molar 5   emalj B. 2,5 räfflor 

oi-
dent.   79     B. 20 

kremerat, brungrått, få blå. 
hög fragmentering 
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2 3044 
oi-

dent.   19     B. 5 
kremerat, vitt. Hög fragmen-
tering 

Fy-
nområde Lager Fynd ID Art Ben Antal 

Sid
a Benelement Bränt/Obränt 

Vikt 
(gram) Kommentarer 

K2I 1 1511 

Homo
. 

Occipitale 1 dex pars lateralis OB. -1 ofus, infans storlek 

Mandibula 1 dex corpus mandibulae OB. 1 ofus, infans storlek 

Clavicula 1 dex 
facies articularis acromi-
alis OB. -1 infans storlek 

Mc 1 1   Intakt OB. -1 infans storlek 

Axis 1 dex 
foramen costotrans-
versarium OB. -1 

ofus, infans storlek, intakt 
posterior båge 

Vert cerv 1 sin facies articularis OB. -1 ofus, infans storlek 

Vert thor  2 dex facies articularis OB. -1 ofus, infans storlek 

Costae 1 dex Intakt OB. -1 ofus,infans storlek, Costae 1 

Coxae 1 sin ishium OB. -1 ofus, infans storlek 

Mt 1 1   Intakt OB. -1 infans storlek 

Canis 

Molar 2 1 sin Intakt OB. -1 Max 

Humerus 1 dex olecranon fossa OB. 7   

Humerus 1 dex condulus humeri OB. 1,5 ofus, stor 

Humerus 1 sin olecranon fossa OB. 7,5   

Ulna 1 dex Intakt OB. 5 11,994cm 

Ulna 1 sin Olecranon  OB. 2   

Radius 1 dex articular foramen OB. 3,5   

Radius 1 sin Intakt OB. 7 11,815cm 

Cr+Ci 1 dex Intakt OB. -1 liten 

Vert Cerv 1   Intaky OB. 2,5 skavd corpus 
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Vert Thor 1   Intakt OB. 1,5   

Vert thor 1   processus transversalis OB. -1 ofus, stor 

Vert Lumb 1   Intakt OB. 1,5 skavd 

Vert Sacr 2   corpus OB. -1 ofus, liten 

Coxae 1 dex Ischium OB. 4   

T4 1   Intakt OB. -1 liten 

Ph 2 1   Intakt OB. -1   

Felis 

Premolar 3 1 dex Intakt OB. -1 Max 

Premolar 3 1 sin Intakt OB. -1 Max 

Premolar 4 1 sin Intakt OB. -1 Max 

Mandibula 1 dex corpus mandibulae OB. 

1 sitter ihop Premolar 4 1 dex Intakt OB. 

Molar 1 1 dex Intakt OB. 

Molar 1 1 sin Intakt OB. -1 Mand 

Scapula 1 dex Intakt OB. -1 ofus, liten 1,3cm 

Ulna 1 dex olecranon OB. -1   

Ulna 1 sin insisura trochlearis OB. -1   

Radius 1 dex Intakt OB. 1   

Radius 1 sin caput radii OB. -1   

Mc III 1 dex Intakt OB. -1   

Mc III 1 sin caput OB. -1   

Vert cerv 1   processus transversalis OB. -1   

Vert Thor 1   Intakt OB. -1   

Vert Cocc 2   Intakt OB. -1   

costae 1 sin Intakt OB. -1 Costae 1 
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Coxae 1 dex Intakt OB. 5,5 skavd 

Coxae 1 sin illium OB. 3   

Mt III 2 sin Intakt OB. 1   

Mt IV 1 sin Intakt OB. -1   

Mt V 1 sin basis OB. -1   

Calcaneus 1 dex Intakt OB. 1   

Calcaneus 1 sin Intakt OB. -1 ofus, liten 

Talus 1 sin Intakt OB. -1   

Ph 1 2   Intakt OB. -1   

Ph 3 1   Intakt OB. -1   

Lepus Costae 1 sin capit costae OB. -1   

Ovis 

Temporale 1 sin pars petrosa OB. 11   

Molar 1 1 dex Intakt OB. 1,5 Max 

Molar 2 1 sin Intakt OB. 1,5 Max, skavd 

Incisiv 1 1 dex Intakt OB. -1 Max 

Incisiv 1 1 sin Intakt OB. -1 Max 

Premolar 1 1 dex Emalj, dentin OB. 1 Mand 

Premolar 2 1 dex Intakt OB. 1,5 Mand 

Premolar 2 1 sin emalj OB. -1 Mand 

Molar 1 1 dex Intakt OB. 2,5 Mand 

Molar 2 1 dex intakt OB. 3 Mand 

Femur 1 sin caput femoris OB. 1 ofus, stor 

Capra 
Premolar 1 1 sin emalj OB. -1 Max 

Premolar 2 1 dex emalj OB. -1 skavd 

Ov/Ca Premaxilla 1 dex   OB. 1,5 vitblek 
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Hyoideum 1 sin tympanohyoideum, intakt OB. -1   

Hyoideum 1 dex tympanohyoideum, intakt OB. -1   

Dentes 6   Emalj, dentin OB. 1,5   

Scapula 1 dex angulus lateralis OB. -1 
ofus, infans storlek, har även 
spina och fossa 

Scapula 2 sin angulus lateralis OB. -1 
ofus, infans storlek, har även 
spina och fossa 

Humerus 1 dex caput humeri OB. -1 ofus, infans storlek 

Humerus 1 sin caput humeri OB. -1 ofus, infans storlek 

Humerus 1 sin fossa olecrani OB. -1 ofus, infans storlek, gnagspår 

Ulna 1 dex olecranon OB. 1,5 ofus 

Ulna 1 dex olecranon OB. -1 ofus, infans storlek 

Ulna 1 sin olecranon OB. -1 ofus, infans storlek 

Radius 1 dex processus styloideus OB. -1 ofus, infans storlek 

Radius 1 sin caput radii OB. -1 ofus, infans storlek 

CR 2 dex Intakt OB. 1 två individer 

CI 1 dex Intakt OB. -1   

CU 1 dex Intakt OB. -1   

Mc III-IV 1 dex basis OB. 1   

Atlas 1   arcus anterior OB. -1 ofus 

Vert Thor 2   processus spinosus OB. -1 
ofus, infans storlek, sannolikt 
två individer 

Costae 1 dex caput costae OB. -1   

Costae 5   4 caput costae, 1 corpus OB. 1 infans storlek 

Sternum 2   corpus sterni OB. 2   
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Coxae 1 dex facies lunata OB. -1 
ofus, infans storlek, skavd il-
lium 

Coxae 1 dex Pubis OB. -1 ofus, infans storlek 

Femur 1 dex Intakt OB. 1 ofus, infans storlekm 4,476 cm 

Femur 1   caput femoris OB. -1 ofus, skavd 

Tibia 1 dex corpus OB. 1 ofus, infans storlek 

Mt III-IV 1   caput  OB. -1 ofus 

Mc/Mt III-IV 1   corpus OB. -1 
fusionering mellan Mc/Mt III 
och IV synlig 

Ph 1 1   Intakt OB. 2   

Ph 1 2   corpus OB. 1 ofus 

Ph 1 4   basis, caput, corpus OB. -1 
ofus, infans storlek, minst 3 
falanger 

Ph 2 1   Intakt OB. -1   

Ph 2 2   caput OB. -1 ofus 

Ph 3 2   Intakt OB. 1   

Equus 

Premaxilla 1 sin   OB. 3 vitblek 

Ulna 1 dex   OB. 1,5 ofus 

Ph 1 1   Intakt OB. 35,5 vitblek, 6.524cm 

Sus 

Humerus 1 dex Intakt OB. -1 ofus, infans storlek 

Humerus 2 dex fossa olecrani OB. -1 
två individer, ofus, infans stor-
lek 

Humers 1 sin caput femoris OB. -1 ofus, infans storlek 

Ulna 1 sin Intakt OB. -1 
ofus, infans storlek, skavd, 
3.483cm 

Radius 1 dex caput radii OB. -1 ofus, infans storlek 

Radius 1 sin caput radii OB. -1   
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Radius 1 dex processus styloideus OB. -1   

Costae  2   caput costae, corpus OB. 1 infans storlek 

Coxae 1 dex Ischium OB. -1 ofus, infans storlek 

Coxae 2 sin illium OB. -1 
två individer, ofus, infans stor-
lek 

Femur 2 sin Intakt OB. 1,5 
ofus, infans storlek, 3.188cm, 
3.603cm 

Tibia 1 sin Intakt OB. -1 ofus, infans storlek, skavd 

Ph 1 4   corpus OB. 2,5 ofus 

Ph 1 5   corpus, basis OB. 1 ofus, infans storlek 

Aves 

Carpome-
tacarpus 1 dex Intakt OB. -1   

Vertebrae  3     OB. -1 1 vitblek 

Rana 
Tibiofibula 1   Intakt OB. -1 skavd 

Calcaneus + 
Talus 1     OB. -1 halv 

Mus Cranium 1   främre halvan OB. -1 potentiellt liten husmus 

Ani-
mal 

Vert 9   transversus OB. 1,5 
ofus, infans storlek, potentiellt 
ovis, sus, canis 

Vert 5   corpus OB. 1 
ofus, infans storlek, potentiellt 
ovis, sus, canis 

oi-
dent.   457     OB. 164 

fåtal kremerade och eldpåver-
kade, mer infant 

Fy-
nområde Lager Fynd ID Art Ben Antal 

Sid
a Benelement Bränt/Obränt 

Vikt 
(gram) Kommentarer 

K2I 2 3030 

Ov/Ca Parietale 1   angulus occipitalis B. -1 Sutur, ofus 

oi-
dent.   29     B. 13 mest rörben, fåtal kranium 
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2 3031 

Canis 
Vert Cocc 1   corpus B. -1 räv? 

Talus 1 sin caput B. 1,5   

Ov/Ca 

Incisiv 3 1 dex emalj B. -1   

Premolar  1   cementum B. -1 mand 

CR 1     OB. 1 halv 

Sus Ph 2 1   Intakt OB. -1 ofus, juvenil 

Ani-
mal Dentes 10     B. 3 Bos eller Ov/Ca 

oi-
dent.   60     B. OB. 19,5 

Mest rörben, intakt mc/mt till 
litet djur 

Fy-
nområde Lager Fynd ID Art Ben Antal 

Sid
a Benelement Bränt/Obränt 

Vikt 
(gram) Kommentarer 

K4I 1 1791 

Canis Vert Thor 1   processus spinosus OB. -1   

Sus Temporale 1 dex processus mastoideum OB. 1 vildsvin? 

Ov/Ca Scapula 1 sin spina scapulae OB. 1   

oi-
dent.   2     OB. 1   

Fy-
nområde Lager Fynd ID Art Ben Antal 

Sid
a Benelement Bränt/Obränt 

Vikt 
(gram) Kommentarer 

 12:3   3036 

Canis Mandibula 2   alveoler B. -1 linguala 

  Molar 1 1   dentin, cementum B. -1 Mand 

  Vert Cerv 2   processus spinosus B. 1   

  Vert Lumb 1   processus spinosus B. 1   

  Vert Lumb 1   corpus B. 1,5   

  Ph 2 1   caput B. -1   

Felis Ph 1 1   caput B. -1   
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oi-
dent.   6     B. 1 

kremerat, grå-vitt. Potentiellt 
kalksten 

  3037 

Homo 
Axis 1   facies articularis inferior B. 1   

Scapula 1 dex Fossa supraspinata B. 1,5 vinkel till spina scapulae 

Canis Phal 1 1   Intakt B. -1 liten, räv? 

Equus 

Occipitale 1   condulus basalis B. 3 ledyta 

Vert Cerv 1   corpus B. -1 ledplatta, ofus 

Humerus 1 dex tuberiositas deltoidea B. 3   

coxae 1   acetabuli B. 6   

Sus 
Occipitale 1 dex condulus basalis B. 2   

Incisiver 2   cementum B. 2   

Ani-
mal 

Dentes 11     B. 1,5 Bos eller Ov/Ca 

Phal 1 1   basis B. -1 
stämmer bäst överens med 
skogsmård 

oi-
dent.   15     B. 30 kremerat, grå-vitt. 

  3038 Homo 

Temporale 1 sin processus mastoideum B. -1 under mastoudeum 

Temporale 1 dex porus et meatus acusicus B. 1 externus 

Zygo-
maticum 1 sin processus temporalis B. -1 öppen sutur 

Kranium 19   Skalltak B. 20   

Scapula 1 sin spina scapulae B. 1 vinkel till fossa supraspinata 

Clavicula 2   corpus B. 3   

Humerus 1 dex corpus humeri B. 1,5 fåra 

Vert Cerv 2   
foramen costotrans-
versarium B. 1   

Vert Thor 1   facies articularis superior B. 1   
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Fibula 3   crista medialis B. 3 
margo posterior, margo ante-
rior 

Canis 
Vert Lumb 2   processus mamillaris B. 1   

Vert 2   processus B. 1,5 Thor eller Lumb 

Equus 
Maxilla 1 dex foramen maxillaris B. 3 

fördjupning under foramen 
maxillaris 

oi-
dent.   109     B. 90 

kremerat, grå-vitt. Hög frag-
mentering 

Fy-
nområde Lager Fynd ID Art Ben Antal 

Sid
a Benelement Bränt/Obränt 

Vikt 
(gram) Kommentarer 

Stenpack 1 1134 

Canis 

Mandibula 1 dex angulus mandibulare OB. 1   

Premolar 4 1 sin Intakt OB. -1 Mand 

Vert Thor 1   Facies articularis OB. 1   

Vert Thor 1   processus spinosus OB. -1 ofus 

Felis 

Molar 1 1 sin Intakt OB. -1 Max 

Scapula 1 dex angulus lateralis OB. -1   

Vert Thor 2   processus spinosus OB. -1 ofus 

Costae 2   caput OB. 1   

Mt IV 1 dex Intakt OB. -1   

Lepus 
Ulna 1 sin olecranon OB. -1 ofus 

Mt V 1 sin Intakt OB. -1   

Bos 
C4 1 dex Intakt OB. 8   

Femur 1   corpus femoris OB. 19 
tydligl skrovlighet, potentiellt 
skärspår 

Ovis 

Premolar 3 1 sin Intakt OB. 1   

Mandibula 1 sin alveoler OB. 
2 sitter ihop 

Premolar 4 1 sin Intakt OB. 
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Mandibula 1 sin alveoler OB. 1 plats för molar 1 och 2 

Molar 1 2 sin Intakt OB. 2,5 en tand, Mand 

Ov/Ca 

Temporale 2   pars petrosa OB. 2   

Molar 2 1 sin Intakt OB. 2,5 Mand 

premolar 1   dentin, emalj OB. -1 Max 

Mandibula 1 sin processus condulus OB. 2,5   

Mandibula 1 dex angulus mandibulare OB. 1   

Mandibula 1 dex alveoler OB. -1 plats för premolar 4 

Incisiv 3 1 dex emalj OB. -1   

Scapula 1 sin angulus lateralis OB. -1 ofus, infans storlek 

Humerus 1 dex Intakt OB. 2 ofus, infans storlek 

Radius 1 sin processus styloideus OB. 2 ofus 

Ulna 1 sin olecranon OB. -1 ofus, infans storlek 

Mc III-IV 1 dex basis OB. 2,5   

Mc III-IV 1   caput OB. 1   

Atlas 2   arcus posterior OB. 1 minst två individer 

Vert Thor 1   processus spinosus OB. 1   

Costae 1 sin caput OB. 1,5   

Coxae 1 dex ischum OB. -1 ofus, infans storlek 

Femur 1 sin caput femoris OB. -1 ofus, infans storlek 

Femur 2 dex Intakt OB. 2 ofus, infans storlek 

Femur 1 dex caput femoris OB. -1 ofus, infans storlek 

Femur 1 dex collum femoris OB. 1 ofus, infans storlek 

Tibia 1 sin Intakt OB. 1,5 ofus, infans storlek 

Tibia 1 dex tuberiositas tibiae OB. 1 ofus, infans storlek 
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Tibia 1 dex Facies articularis fibularis OB. 1 ofus 

Tibia 1   Condylus medialis OB. 3 ofus 

Calcaneus 1 sin Intakt OB. 1 ofus, infans storlek 

Mt III-IV 1   caput OB. 1   

Ph 1 1   Intakt OB. 3   

Ph 2 3   Intakta OB. 2,5   

Equus Incisiv 1 1   Intakt OB. 6,5 kraftigt nedsliten 

Sus 

Mandibula 1 dex alveoler OB. 

6 
sitter ihop, svagt sliten, Molar 

3 ej fullt utkommen Molar 2 1 dex Intakt OB. 

Molar 3 1 dex Intakt OB. 

Scapula 1 dex angulus lateralis OB. -1 ofus, infans storlek 

Humerus 1 sin Intakt OB. 1 ofus, infans storlek 

Coxae 1 dex illium OB. -1 ofus, infans storlek 

Calcaneus 1 dex Intakt OB. -1 ofus, infans storlek 

Anser  Humerus 1 sin Condulus humeri OB. 6,5 Sädgås 

Gallus 

Humerus 1 dex carpus OB. 1,5 kraftigt skavd, matrester? 

Humerus 1 sin corpus OB. 2 kraftigt skavd, matrester? 

Radius 1 sin corpus OB. 1,5 kraftigt skavd, matrester? 

Aves 

Coracoideu
m 1 sin Intakt OB. -1   

Furcula 1   corpus OB. -1 tydlig böj 

Carpome-
tacarpus 1 sin Intakt OB. 1 potentiellt rovfågel 

Carpus 1 sin Intakt OB. -1 potentiellt rovfågel 

Tibiotarsus 1 dex distala änden OB. -1 potentiellt rovfågel 
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Tarsome-
tatarsus 1 sin proximala änden OB. 1 potentiellt rovfågel 

oi-
dent.   24     OB. 47,5 

flera fragment från små arter 
och juvenila ben 

Fy-
nområde Lager Fynd ID Art Ben Antal 

Sid
a Benelement Bränt/Obränt 

Vikt 
(gram) Kommentarer 

Lösfynd   2900 
oi-

dent.   9     B. 4,5 sannolikt animalt 

 


